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التحقيقمقدمة

والنور،الظلماتوجعل،والأرضالسفواتخلقالذيللهالحمد

مننعمةشكريؤدىلاالذيللهوالحمد.يعدلونبربهمكفرواالذينثم

حادثةنعمة:بأدائهانعمهماضيمؤديعلىتوجبمنهبنعمةإلانعمه

بها.شكرهعليهيجب

استعانةوأستعينه،جلالهوعزوجههلكرمينبغيكماحمداأحمده

بهأنعممنيضللاالذيبهداهوأستهديه،بهالاقوةولالهحوللامن

ويعلم،بعبوديتهيقرمناستغفار:وأخرتأزلفتلماوأستغفره،عليه

هو.إلامنهينجيهولاذنبهيغفرلاأنه

عبدهمحمذاوأن،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهد

:صنفانوالناسبعثه،ورسوله

فافتعلوا،باللهوكفروا،أحكامهمنبدلواكتابأهل)أحدهما(:

تباركفذكر.إليهمأنزلالذياللهبحقفخلطوه،بألسنتهمصاغوهكذبا

بائكئضأل!نتهويلونلفرلمامتهؤوإيئ):فقال،كفرهممنلنبيهوتعالى

وماأدلهعندمقهوويقولوتائكتتمفهووماالحنبمنلحخسبوه

.78[/عمران]ال(يغدونوهئمأنكذبألئهعلىويقولوناللهعندمقهو

الحهتبمننصيباأوتواالذلىإلىثرالخ):وتعالىتباركوقال

ءامنواالذينمنأقدبدهولا!كفرواللذينويقولونوالطنوتيأئجتتصيؤمنون

]النساء/نص!ا!هولهيحدقلناللهيفعنومنأدلهلعنهمالذينأؤليهك!س!يلأ

.]51-52

بأيديهمونصبوا،اللهبهيأذنلممافابتدعواباللهكفروا:)وصنف(



ودعوهاافتعلوها،أسماءونبزوااستحسنوها،وصوراوخشباحجارة

فيسبيلهمالعجممنطائفةوسلكت.العربفأولئلشعبدوها.آلهة

جوابمنجواباغ!يملنبيهاللهفذكراستحسنوا،ماعبادةوفيهذا،

(!مهتدونءاثرهمعكوإناامؤعكياءاباوجذتآإنا):قالواإذبعضهم

.[22/الزخرفأ

اصطفى:الذيدينهبإظهاراللهقضاءفحق،أجلهالكتاببلغفلما

المنتخب،لوحيهالمصطفىخيرتهفكان،برحمتهسماواتهأبوابفتح

اللهفصلى،ورسولهعبدهمحمدا:خلقهجميععلىالمفضللرسالته

فيعليهوصلى،الغافلونذكرهعنوغفلالذاكرونذكرهكلماعليه

خلقهمناحدعلىصلىماوأزكىواكثرافضل،والاخرينالأولين

)1(ا

وسلم.

وبعد:

ليقوم،وشرائعهكتبهوأنزل،رسلهبعث-وتعالىسبحانه-اللهفإن

محمدنبينابرسالةالشرائعهذهتعالىاللهوختم،والعدلبالقسطالناس

الكامل،الدينهيفكانت،"الاسلام"باسمتعالىاللهاختصهاالتيع!ي!

كافة.للناسموجهة،الأديانسائرعلىمهيمنةوجعلها،التامةوالنعمة

إلىالنورمشعلوحملت،التوحيدإلىبدعوتهاكلهاالبشريةوسعتوقد

الحضارةدعائموأرست،وكرامتهحريتهللانسانوأعادت،العالمين

،والعدلوالحق،والعملوالعلم،والأخلاقالايمانعلىتقومالتي

فيعاشواالذين،الأخرىالأديانأهلمعالعلاقاتبتحديدعنيتكما

الله.رحمهالشافعيللامام"الرسالة"كتابافتتاحيةمناقتباس)1(



منقوصة.غيركاملةبحقوقهمويتمتعون،والأمانبالأمنينعمون،ظلها

هذهمنوقفوا-وغيرهموكتابيينوثنيينمن-القومأولئكولكن

هذهفجرمنذوالتامر،والصدودالعداءموقفوأتباعهنبيهاومنالدعوة

الفكرميدانوفي،والسنانبالسلاحالقتالميدانفيفنازلوها؛الدعوة

الظالمةوبالتهم،الكاذبةالمغرضةوالدعاية،الشبهاتوالقاءبالجدال

عنللصدوالانفاقبالحصاروالاجتماعالاقتصادميدانوفي،الجائرة

ومكروبالتامر،والمواثيقالعهودبنقضالسياسةميدانوفي،اللهسبيل

والنهار.الليل

للاسلاموعداءهمالقومموقفالكريمكتابهفيتعالىاللهحكىوقد

جاءثم،ومخططاتهمماربهملتحقيقجميعاوتحالفهم،والمسلمين

ويصدقه.ذلكيؤكد-والحديثالقديمفي-العمليالتاريخيالواقع

كانالتي،الغاشمةالحروبتلكببعيد،عناالصليبيةالحروبخبروما

صورهاومن،والرومانالمسلمينبينالمبكرالصراعذلكمبدؤها

سائروفي،فلسطينفيعليهموالعدوانالمسلمينمحاربة:الأخيرة

والايطاليونوالإنجليزالفرنسيونالمستعمرونتقاسمهاالتيالبلاد

..والهولنديون

البوسنةفيالمسلمينعلىالهمجيالعدوانالأخيرةالأياموفي

وفي،الهندوفي،تايلندوفي،الفلبينوفي،الشيشانوفي،والهرسك

.العراقوفي،أفغانستانوفي،الصومالوفي،كشمير

وفي،السوفيتيالاتحادفيالجماعيةالابادةحرب:ذلكوقبل

منوغيرهاالحبشةوفييوغوسلافياوفيأيضا،كشميروفيالهند،

سواء،عليهمفيهايتغلبونأو،المسلمينغيرفيهايسيطرالتيالأصقاع



اكثرية.أواغلبيةاوأقليةاكانوا

دولةسقوطبعدإسبانيافيالتفتيشمحاكم:السالفةالعصوروفي

الاسلامدارعلىوهجومهمالتتاروحرب،الأندلسفيالمسلمين

.)1(000وال!خمولالصليبيينالنصارىوتامر،الإسلاميةوالخلافة

فيايضاالملحدينمعالكتاباهليتعاون:الحديثالعصروفي

إسلاميةحركةكلوليضربوا،الاسلامليواجهوا،الشيوعيالمعسكر

واجهواماإذابينهميقومانيمكنخلافكليتناسونفهم؛صادقة

يحاولونذلكومعضدنا،متعاونوندائمافهم،والمسلمينالاسلام

.)2(الكاذبةالعريضةوالدعاوىالزائفةبالشعاراتالخداع

)1(

)2(

وهللتاوربا،"فرحت(:لامونت.ل.)جونالأمريكيالمستشرقيقول

،للنصارىمسالمين-عامة-بصورةالمغولكانولما،المغوللانتصارات

الغربيةأورباوحكامالبابااعتبرفقد...النساطرةمنكبيرعددبينهمكانولما

طواليحلمالباباوكان،الإسلامضدالمشتركصراعهمفيلهمحلفاءالمغول

الاسلاميةالدولةيسحقوأورباالمغولبينعظيمحلفبإنشاءعديدةسنوات

فيوالجهاد"الصليبية"الحروبعنالمذكورالكاتببحثانظر0(.سحقا.

أنيسد.ترجمة،المستشرقينمنمجموعةبقلم"إسلامية"دراساتكتاب

وراجعص)135(.،بيروتفيالامريكيةالجامعةاساتذةمنوزملائهفريحة

.د("الإسلاميةوالشريعةالعامالدوليالقانونفيالدولية"الشخصية:بتوسع

تأليف("الاسلامإلى"الدعوةبعدها،وما)255(ص،ياقوتكاملمحمد

"في)256-266(،صحسن،إبراهيمحسند.ترجمةأرنولد،توماس

فيالاسلام"منهج0161(،-)8016ص،قطبسيدللأستاذ("القرانظلال

55(.-)05ص،ضميريةجمعةعثمان"السلاموالحرب

فيبهاقامجولةمنعادحين(نيكسون)ريتشاردالأسبقالأمريكيالرئيسقال

:فقال؟هناكوجدتماذا:الصحفيونفسأله،هناكالأحواللدراسةأفغانستان



فيع!يمالنبيعهدفياليهوديالوثنيالتحالف:كلههذاقبلومن

.)1(000الردةحروبفيالنصرانياليهوديوالتامر،الأحزابغزوة

للنزالالوحيدالميدانليست،العسكريةالحروبكانتوإذا

الأداةولا،المسلمينعلىللغلبةالمضمونةالوسيلةوليست،والصراع

ميدانوهو،للنزالاخرميداناهناكفإن؛الدوليةالمواثيقفيالمشروعة

مأمونةوسيلةذلكفليكن،والمعلوماتوالدعاية،والاعلامالفكر

والتشكيك!والتشويشالتشويهفيومضمونة

رغم-الحضاريوالصراعالفكريةللحربالجديدةالصورةوهذه

)1(

أقربفيروسيامعخلافاتنانصفيأنويجب!الاسلامهوالخطرأنوجدت

قابلوبينهابينناوالخلاف،أوروبيبلد-حالأي-علىفروسياوقت،

".الاسلاموبينبينناالخلاففهوالتسويةيقبللاالذيالخلافأما،للتسوية

صقطب،محمدللأستاذالمعاصر"العالملأحوالإسلامية"رؤيةانطر:

.)161(

القبائلمنأحلافتكونت!ك!ي!الرسولوفاةبعدالاسلامعنالردةحركةفي

بكرأباولكن،المسلمينوهاجموانصرانيةأويهوديةعناصرفيهايكثرالتي

منبالانتقامالقبائلهذهفقامت،شوكتهموكسررذهم-عنهالله-رضي

حياحرقفبعضهم؟رحمةأوشفقةدونوقتلوهمقبائلهمفيالمسلمين

فيالاحلافهذهفكانت...الشاهقةالصخورأعلىمنألقيالاخروبعضهم

قبلمنالردةبحركةمتقنعة،الوثنيةمستغلةنصرانيةيهوديةمؤامرةحقيقتها

والخلفاءجمي!مالرسولزمنفيالاسلاميةالدعوة"تاريخانظر:.الأعراب

"تاريخ:وراجع025(.-)244ص،المصرياللهعبدجميلد."الراشدين

)اليهوديالكتابيالوثنيالتحالفومسألةبعدها.وما3/244":الطبري

ذلك،علىشاهدوالتاريخعندها،والوقوفبالدراسةجديرة(والنصراني

إطلاقهايحاولونالتيوالشعاراتالدعاوىرغم،يؤيدهالمعاصروالواقع

.والخداعوالتدليسللتعمية



متعددةصورااتخذت-والحواروالتعايشالتسامحعنيقالماكل

إلىيهدفكلهوهذا.متنوعةبوسائلوتذرعت،مختلفةوأشكالا

إلىيؤديمما،المسلمينعندالدينيةوالحميةالدينيالشعورإضعاف

مجالوفي،والثقافةالفكرمجالفي،عليهمالسيطرةويسهل،تفرقهم

المنصرينأمامالطريقيسهلنفسهالوقتوفيوالاقتصاد.السياسة

القرآنوفي،الإسلامفيالطعنعلىالجميعويتعاون،والعلمانيين

اللهرضوان-النبياصحابفيثم،ودعوتهمحك!ي!النبيوفي،الكريم

الدين.هذاحملواالذين-عليهم

ومفكريهالاسلامعلماءعلىيوجب-كثيروغيره-تقدمالذيوهذا

حقيقتهيبئنونوعندئذ،الدينهذاإلىالدعوةبواجبيقومواأنوقادته

والجاهلونالحاقدونيثيرهاالتيالشبهاتويردونوأحكامه،

المتخفينالظاهرينوغيرالمستعلنينالظاهرينالأعداءمنوالمغرضون

والمتسترين.

منوكان-والحديثالقديمفي-بواجبهمالعلماءهؤلاءقاموقد

قيمابن،أيوببنبكرأبيبنمحمدعبداللهأبوالعلامةالامامبينهم

اليهودأجوبةفيالحيارىهداية"وكتابه)751(،سنةالمتوفىالجوزية

الواجب،بهذا-اللهرحمه-قيامهعلىناطقاشاهدايقف"والنصارى

كي،والاخراحالدراسةمنيستحقماالعنايةمنينالأنالخيرمنفكان

تعالى.اللهشاءإنبهالنفعيستمر

معالحواربدايةتتناولفقراتالكتابنصنيديبينوسنقدم،هذا

الحواراتلهذهثمرةكانتالتيوالمؤلفاتالكتبوأهم،الكتابأهل

بعضذلكويتخلل،والنصرانيةباليهوديةالاسلامعلاقةثم،والمجادلات

01



الكتابمكانةنوجزثم.بذلكيتصلوماالبشاراتحولالملاحظات

فيه.العملوطريقة،مخطوطاتهووصفوموضوعه

موافقا،لوجههخالصاالعملهذايجعلأنتعالىاللهوأسأل

برللهوالحمد.بأصلهنفعكمابهينفعوأن،عندهمتقبلا،لشرعه

أجمعين.وصحبهآلهوعلىمحمدنبيناعلىوالسلاموالصلاة،العالمين

هـ9241/محرم/1في:ئفلطاا
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الكتاباهلمعالحوار:أولا

تعود،الاسلامتاريخفيمبكرةفترةمنذالكتابأهلمعالحواربدأ

والردالكتابأهلبمناقشةالكريمالقرانحفلفقد،ع!يمالنبيعصرإلى

عليهم.

كانواوقد،الهجرةبعدالمدينةفيع!يمالنبيعاصرهمالذينفاليهود

كفرواالذينهمجديد؛نبيببعثةوالخزرجالأوسعلىيستفتحون

فيوسائلهموتنوعت،الأولىاللحظةمنذالعداءوناصبوهع!مبالنبي

الحرب!ماثارةالشبهاتوالقاءوالجدالوالمماطلةالدعوةعنالصد

والمواثيق.العهودونقض،والنفسيةالفكرية

مؤامراتهم،وبيانعليهموالردمناقشتهميتولىالكريمالقرانوكان

ونفسيتهم.لطبيعتهمصادقةصورةورسم،لكتبهمتحريفهمأوضحكما

فيكبيربدورقاموا،العربيةالجزيرةمناليهودخرجأنوبعد

وضغينة-حقدعلىوهمظاهرافيهدخلمنومنهم-الدينلهذاعدائهم

فيدورهسبأبناللهلعبدفكان،الفتنةلاثارةبالمسلميناتصالهمبدأوقد

الفتنةمظاهرتتابعتثم-عنهاللهرضي-عفانبنعثمانعهدفيالفتنة

الفرقعنهمتلقفتهاالتيوالرجعةوالوصيةالمعصومالامامفكرةنشرفي

،والصفاتالالهيةالذاتحولالمسلمينبينالجدلوأثاروا،الباطنية

كتبهم،فيمكتوبهوكما،والتجسيمالتشبيهعنهمعرفالذينوهم

باسمعرففيماالاسلاميالترابإلىالأفكارهذهانتقلتوقد

والحديث.التفسيركتبفي""الاسرائيليات

ذلكوغيروالاختيارالجبرحولالجدلالمسلمينبينأيضاوأثاروا

13



اليهودمفترياتعلىبالردالمسلمونقاموعندئذ،العقيدةأمورمن

النظرعلىيقوممنهجالذلكواتخذوا،عقائدهموناقشواوشبهاتهم

والدليل.

الحبشةفيالمسلمينوبينبينهمالجدلبدأفقد؛النصارىواما

الكلمة،وفي،المسيححقيقةفي،للمسلمينالأولىالهجرةعند،أولا

ثم.المسيحفيالإسلاميةالعقيدةحولتدورمسائلمنذلكغيروفي

عيسىشأنفيلمج!النبيوجادلواالمدينةإلىنجراننصارىوفدجاء

)فمن:تعالىاللهقال.المباهلةإلىلمج!النبيدعاهموقد،السلامعليه

ناوفساوإلثاءكؤلاأبناندغتعالؤااف!فقلمنجاءكمابغدمنفيهصا!

اننبذبرن(علىاللهلغنتفنجعلترثصوأنفسكنموأنفسنابمثموثنمما

.[16/عمران]ال!

النصرانيةفبدأتومصر،والعراقالشامإلىالإسلاموصلثم

وحولالمسيحطبيعةحولالجدلوثارشديدا.فكريانزاعاتنازعه

الثلاثةوالأقانيم،والعرضالجوهروفكرة،الألوهيةمسائل

بعدالشدةمنذروتهالجدلوبلغ.والصلبالخطيئةوفكرة،والوحدانية

الجدلأصولللنصارىوضعالذيالأمويين)طبيب"الدمشقي"يوحنا

الذيالمصري"النقيوسييوحنا"هواخرنصرانييدعلى(المسلمينمع

مناقشةفيهايحاول،مصرأقباطإلىرسائلهيرسلوبدأالحبشةإلىرحل

الدولةعهدفيالإسلاماعتناقهمدونوالحيلولة،الإسلاميةالعقائد

)1(.العباسية

62(.-61)1/:النشارساميعلي.د،"الإسلامفيالفلسفيالفكرنشأة":انظر()1
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معهموجدال،النصارىلمذاهبمناقشاتالمسلمينلعلماءوكان

يتمثلالمجالهذافيضخماتراثالنافتركوا،تقدمكمااليهود،ومع

تحريفمنالقومعندمانقدوافقدوردا،نقداأعلامأئمةكتبهفيما

التيالشبهاتعلىوردوا،بيانأحسنذلكوبئنوا،وتبديلوتغيير

الحجة،عليهموأقاموا،الاسلامودينلمجي!والنبيالقرآنحولأثاروها

إشاراتهنانشيرأنوحسبنا.ذلكفيوأساليبهممناهجهموتباينت

علىوالرد،والنصارىاليهودمعالجدالفيالجهودتلكإلىموجزة

عندوخصائصهالاسلامفصلبيانمنبذلكيتصلوماوتحريفهمكتبهم

فيكتبواالذينالأعلاملأهمسريعبعرضوذلك.)1(والموازنةالمقارنة

الحاضر.عصرناإلىالأولالعصورمنذومؤلفاتهمذلك

القديمة:المصادرمنذلكفيوالرسائلالكتبأوائلومن-ا

نشرتوقد.الاسلامإلىفيهايدعوه،"الكنديإلىالهاشميرسالة"-1

سنةأيضانشرهاأعيدثم.تيانأ.بعنايةم0188عاملندنفيمرةلأول

م5918عاممرتينالقاهرةفينشرتكمام،1291وسنة1885

"النصارىعلى"رذاتسمىالعادةفيالاسلاميالجانبمنالمجادلاتكانت)1(

فانبرىبالضرورةالإسلامهاجمواقدهؤلاءانذلكمعنىوليسمثلا،

فيالتوحيدبابضمنيندرجقد"كلامي"فنهووانما.عليهمللردالمسلمون

فيوالغرض.مفردةرسائلاوكتبلهتخصصوقدعموما،العقديةالمؤلفات

المسلمينإلىموجهايكونماوكثيرا.النصارىعقائددحض:الحالتينكلتا

وتضليلهم،النصارىضلالمنوتحذيرهمعقيدتهملتثبيتالأولىالدرجةفي

المؤلفاتهذهبعضتكونوقد.الاسلاماعتناقإلىالدعوةعلىاحتوىوان

علىالردفيالاسلامي"الفكر:انظراليهود.اوالنصارىهجومعلىرداايضا

.(1)4صالشرفيعبدالمجيدد.،"النصارى
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علىالهاشميرسالةإلىبالإضافةكلهاالطبعاتهذهواحتوت.1291و

نعرفولا.النصرانيةإلىويدعوهعليهبهايردالهاشميإلىالكنديرسالة

ويفيد"الباقية"الاثارفيالبيرونيذكرهماخلالمنإلاالمؤلفيناسم

.الكنديإسحاقبنوعبدالمسيح،الهاشميإسماعيلبنعبدالله:أنهما

الطبريرئنبنلعليع!("محمدالنبينبوةإثباتفيوالدولة"الدين-2

،الطبريربنبنسهلبنعليأبوالحسنوهو1855(،بعد)توفي

الجدلفيوصلناكتابأولهذاوكتابه،المعتصميدعلىأسلم

الكتابوطبع،أسلمنسطورينصرانيتأليفمنالمسيحيالإسلامي

مصوراتونسفيأيضانشرثم،بمصرالمقتطفمطبعةهـفي1322سنة

هـبتحقيق3913بيروتفيأخرىطبعةوصدرت.أوربيةطبعةعن

ذلك.بعدطباعتهوتكررت.نويهضعادل

الحسنيإبراهيمبنالقاسمالدينلترجمان"النصارىعلى"الرد3-

ومنالفقهفيالقاسميةمذهبمؤسسوهوهـ(246نحو)توفيالرسي

الدراساتمجلةفيالردهذاونشر.الشيعيةالزيديةالمدرسةدعائم

الايطالية.لىإوترجمه.ميتودي.أحققه،م1291سنة،رومافيالشرقية

إسحاقبنيعقوب،يوسفابوكتبها("النصارىعلىالردفي"مقالة-4

عديبنيحيىأثبتهامقتطفاتمنهاوصلهـ(252سنة)توفيالكندي

المسيحيالشرقمجلةفيم0291سنةبيريني.أنشرهاوقد.عليهاليرد

.صفحاتاربعفي

)توفيبحربنعمروعثمانأبو،للجاحظ"النصارىعلى"الرد5-

(،للجاحظرسائل)ثلابضمنفنكليوشعنشرهارسالةوهيهـ(255

عبدالسلامونشرهاهـ،1332سنةطبعهاوأعيدهـ،1328،القاهرة
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عبداللهمحمدالدكتوروحققهام9791سنة"الجاحظرسائل"فيهارون

الدكتورالأستاذوقدمهـ.5041،القاهرة،تحليليةدراسةمعالشرقاوي

الردرسالةفيالجاحظ"معبعنوانالرسالةحولدراسةعوضإبراهيم

هـ.9141،الشرقزهراءبمكتبةالقاهرةفيونشرها"النصارىعلى

محمدبنعبداللهالعباسلأبي"المقالاتفيالأوسط6-"الكتاب

وقدهـ(392)توفيشرشيربابنكذلكويعرف،الاكبرالناشىءالأنباري

المستشرقنشرهاالنصرانيالعسالابنعندالكتابهذامنمقتطفاتوجدت

."الامامةمسائل"كتابهمعم1791،بيروتفيغسفانيوسف

)توفىالوراقهارونبنمحمدعيسىلأبي"النصارىعلى7-"الرد

فيمخطوطةنسخوله"الفهرست"،فيالنديمابنذكرههـ(792

.والقاهرةوالفاتيكانباريسمكتبات

ومنههـ(931)توفيالكعبيالبلخيالقاسملأبي"الأدلة8-"أوائل

بولسونشرها.عليهاردهفياليعقوبيالفيلسوفكتابضمنمقتطفات

.م9291،القاهرةفيسباط

عرضوفيههـ(333)توفيالماتريديمنصورلابيالتوحيد""كتاب-9

العقيدةفسادبيانفيجهدهقصارىوبذلعليها،والردالنصارىلاراء

إلها.المسيحتجعلالتيالنصرانية

سرقسطة"حاكمباللهالمقتدرإلىفرنساراهبرسالةعلىجواب--"01

عبداللهمحمدد.تحقيقهـ(.373)توفيالباجيالوليدأبيتأليف

والدعوةوالافتاءالبحوبلاداراتالعامةالرئاسةطبع،الشرقاوي

.بالرياضوالارشاد
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نحو)توفي"أيوببنعليأخيهإلىأيوببنالحسن-"رسالة11

وأسلمالنصارىعلماءمنكانأنهتيميةابنالاسلامشيخذكرهـ(،378

الصحيح""الجوابفيونقل،ومقالاتهمبكتبهمالخبرةبعدبصيرةعلى

الرسالة.هذهمننبذا

)توفيالمصريعبدالرحمنبنمحمدتأليفاليهود"على-"الرد12

.الظنونكشففيذكرههـ(038

هـ(381)توفيالعامريالحسنلأبي"الاسلامبمناقبالاعلام"-13

وكذلك،والشريعةالفلسفةأووالدينالعقلبينللتوفيقمحاولةوهو

الاسلامفضيلةتتبينحتىوالنصرانيةواليهوديةالاسلامبينمقارنة

تبعا.ذلكيتناوللكنه،النصارىعلىبالردخاصاليسوهوعليها،

.م6791،القاهرةفيغرابعبدالحميدأحمدالدكتوربتحقيقوطبع

البابخصصهـ(304)توفيالباقلانيالطيبلأبي14-"التمهيد"

.مرةمنأكثرطبعوقد.عليهموالردالنصارىعلىللكلاممنهالثالث

)توفيالهمذانيأحمدبنعبدالجبارللقاضي"النبوةدلائل"تثبيت-15

القضايامنكثيرفيعليهموردالنصارىلعقائدفيهتعرضهـ(415

عبدالكريمالدكتوربتحقيقبيروتفيمطبوعوالكتاب،الاعتقادية

الخمسة"الأصول"شرحوكتاب""المغنيكتابأيضاوللقاضي.عثمان

.القاهرةفيمطبوعوكلاهمافصولجملةفيالنصارىعنكلامأيضاوفيهما

بنعليمحمدأبيللامام"والنحلوالأهواءالمللفي"الفصل-16

طبعاتولههـ(.456)توفيالظاهريحزمبابنالمعروفأحمد،

عبدالرحمنوالدكتور،نصرإبراهيممحمدالدكتورمحققاونشره،كثيرة

هـ.2041،بجدةعكاظدار،عميرة
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أبيالحرمينلامام"الانجيلحرفمنعلىالردفيالعليل"شفاء-17

نشر،السقاحجازيأحمد.دتحقيقهـ(،478)توفيالجوينيالمعالي

والارشادوالدعوةوالافتاءالعلميةالبحوبلاداراتالعامةالرئاسة

هـ.4014بالرياض

الغزاليالاسلاملحجة("الانجيلبصريحعيسىلالهيةالجميلالرد"-18

كتبهاالتيالمقدماتوترجم،روبيرشدياقتحقيقهـ(505)توفي

ونشره،حلميعبدالعزيزالدكتورعليهوعلقلهوقدموحققهشدياق

أيضاوحققههـ.3913القاهرةبالأزهر،الاسلاميةالبحوبمجمع

هـ.6041،الشرقاويعبدالله

حجازيأحمدتحقيقأيضا،للغزالي"والتسويةالروح91-"نفخ

هـ.9913بالقاهرةالمنورةالمدينةمكتبة،السقا

عباسبنيحيىبنللسموألاليهود"إفحامفيالمجهود02-"بذل

القلمدارنشر،طويلةعبدالوهابتحقيقهـ(057نحو)توفيالمغربي

.م9891بدمشق

تقديملمجييه"النبيورؤياهالسموألإسلاموقصةاليهود21-"إفحام

للبحوبالعامةالرئاسةإدارةنشر،الشرقاويعبداللهمحمد.دوتحقيق

.م8691بالرياض

البركاتأبيالدينكمالتأليف"الاسلامإلىالداعي22-"كتاب

باعجوان،سعيدتحقيقهـ()577النحويالأنباريبنعبدالرحمن

هـ.9041،بيروت

)المتوفىالخزرجيعبيدةأبيكتاب"والمسيحيةالاسلام23-"بين

91



ونشره.م7291القاهرة،شامةمحمدد.لهوقدمحققههـ(582

التونسيةالشركةفي"الصلبان"مقامعبعنوانالشرفيالمجيدعبدالدكتور

.م7591

بننصرتأليف"النصرانيةالملةفضيحةفيالايمانية24-"النصيحة

فيهبحث.فأسلمنصرانياكانهـ(958)توفيالمتطببسعيدبنعيسى

قولهمعليهمورد،ذلكفيواضطرابهمواعتقاداتهمالنصارىمذاهب

التوراةفيغ!يممحمدنبوةلدلائلوعرض،السلامعليهعيسىبألوهية

هـ.6041القاهرة،الشرقاويعبداللهمحمدالدكتورحققه.والانجيل

بنمحمدالدينفخرعبداللهلأبي"النصارىعلىالردفيمناظرة"-25

الغربدار،النجارعبدالمجيد.دتحقيقهـ(،606)توفيالرازيعمر

.م8691بيروت،الاسلامي

الجعفريالحسينبنصالحتأليف"الانجيلحرفمن26-"تخجيل

،العبيكانمكتبةقدح،عبدالرحمنمحمودتحقيقهـ(668)توفي

هـ.9141

العباسأبوللقرافي،"الفاجرةالأسئلةعنالفاخرة27-"الأجوبة

التيالشبهاتفيهجمعهـ(.684)توفيالقرافيإدريسبنأحمد

قضاياوتناول،عليهاورد،يوردونهاالتيوالأسئلةالكتابأهليوردها

!ي!.محمدنبينانبوةعلىالدالةالبشاراتوجمع،النصرانيةفي

هامشهـعلى1322سنةبالقاهرةالموسوعاتبمطبعةطبع

،عوضزكيبكرد.بتحقيقطبعثم"،والخالقالمخلوقبين"الفارق

هـ.7014سنةالثانيةالطبعة،بالقاهرةوهبةمكتبة

تحقيقأيضا،للقرافي"النصرانيةعلىالردفيالوحدانية28-"أدلة
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دمشقية.عبدالرحمن

حمادبنسعيدبنلمحمدواليهود"النصارىعلىالردفيمنظومة"-92

هـ.9931القاهرة،السقاحجازيأحمدتحقيق.هـ(696توفي)الأبوصيري

عبدالرحمنمحمدبنعليالدينعلاءتأليفاليهود"على"الرد03-

.الظنونكشففيذكره.هـ(471)تالشافعيالباجي

تأليف"النصرانيةشبهةكشففيالاسلامية31-"الانتصارات

القرني،محمدسالمتحقيقهـ(716)تالطوفيعبدالقويبنسليمان

.بالرياضالعبيكانمكتبةفيطبع

تيميةابنالاسلاملشيخ"المسيحدينبدللمنالصحيحالجواب"32-

بمطبعةالقاهرةفيطبع،مجلداتأربعفيضخمكتابوهوهـ(،728)ت

.مجلداتسبعفيوطبعالرياضفيوحقق،مراتعدةعنهاصورثمالمدني

عبداللهمحمدلأبي"الصليبأهلعلىالردفيالأريب33-"تحفة

الجامعةحولياتفيإيبلزاديطبعة.هـ(832)تالميورقيالترجمان

القاهرةوفي،م7191سنةرومافيوطبع.م7591عامالتونسية

منالماجستيردرجةلنيلالداعوقوفيقعمرالأستاذحققهثم.م5918

هـ.8041بيروتفيوطبع،المكرمةبمكةالقرىأمجامعة

محاسنواظهاروالأوهامالفسادمنالنصارىدينفيبماالإعلام34-

للقرطبي("والسلامالصلاةعليهمحمدنبينانبوةواثباتالإسلامدين

م8191منهاخروقسمالدكتوراةلنيلم0791سنةمنهقسمحققهـ(279)ت

.م0891القاهرةفيالسقاحجازيأحمدكاملانشرهثم،ستراسبورغفي

الرسييحيىبنزيادةللشيخ"الصحيحالدينهوأيمافيالصريحالبحث"-35
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هـ.2341الاسلاميةالجامعةطبع،الخلفسعودتحقيقعشر(الحادي)القرن

العمريعبداللهتأليف"النصارىعلىالردفيالأنوار36-"قبس

."المكنونإيضاح"فيذكره.هـ(5211)توفيالطرابلسي

للشيخ"الصليبعبادعلىالردفيالمجيبالقريب37-"منحة

القاهرةفيطبع.هـ(1244)توفيمعمرالناصربنحمدبنعبدالعزيز

الطبعة،بالطائفوالتأليفللنشرثقيفدارنشرتهثمهـ،1358سنة

هـ.8913،الثانية

الفضللأبي"الانجيلحرفمنتخجيلمنالجليل38-"المنتخب

هـ،1322بمصرالتمدنبمطبعةطبعهـ(429)توفيالمسعوديالمالكي

هـ.1841،بالقاهرةالحديثدار،اخرينمعالصفناويرمضانوحققه

هـ(،8013)توفيالهنديالعثمانياللهرحمةللشيخ،"الحقإظهار"-93

ونشرطبع،ملكاويأحمدمحمدالدكتوروحققه،كثيرةطبعاتوله

هـ.0141،بالرياضوالافتاءالعلميةالبحوبلاداراتالعامةالرئاسة

زادهجيالباجهعبدالرحمنتأليف"والخالقالمخلوقبينالفارق"-04

عنهامصورافيهاطبعهأعيدثمهـ.1323بالقاهرةطبعهـ(0133)توفي

عمار.داربمكتبةبالأردنعمانفينشرثم.الاسلاميالكتاببدار

:المعاصرةالكتبومن-ب

النصارىعلىوردودابحوثاالمعاصرينالعلماءمنكثيركتب

فيجامعيةرسائلوالمعاهدالجامعاتوفي،شبهاتهموفندوا،واليهود

:والمؤلفاتالكتبهذهبعضإلىإشارةالفقرةهذهوفي.أهميتهالهاهذا

دارمراد،عليللأستاذ،الاسلاممواجهةفيفوكوالأب-1
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.بيروت،العربيةالمنشورات

عليبنمحمد،النصرانيةالدعواتدحضفيالجليةالأجوبة-2

الطيبي.الدمشقيعبدالرحمن

طبع،الحنفيأحمدمحمد،المسيحيةعلىالردفيالعقليةالأدلة-3

.القاهرة

عبدالرحمن(،الحق)ميزانكتابعلىرد،اليقينأدلة4-

.القاهرة،الارشادمطبعة،الحريري

لبعض(الاسلام)ينابيعكتابعلىالردفيالأوهامإزالة5-

.الشاهروديعليمحمدبنأحمدالشيختأليف،النصارى

خليلإبراهيم،العالميةبالامبرياليةوصلتهماوالتبشيرالاستشراق-6

.م8291القاهرة،العربيالوعيمكتبة،أحمد

أحمد،خليلإبراهيمللأسشاذ،تحليليةدراسة:والتلمودإسرائيل-7

هـ.3041القاهرة،العربيالوعيمكتبة

الذهبي،حسينمحمدللأسشاذ،السماويةوالدياناتالاسلام-8

.م9791القاهرةفيالانساندارطبع

نشر،صدقيتوفيقمحمدكرومر،اللوردعلىوالردالاسلام-9

بمصر.-المؤيدجريدةفيتباغا

اللهخيرحسنعبدهمحمدللشيخ،منتقديهعلىوالردالاسلام-01

بمصر.السعادةمطبعة،المصري

مؤسسة،هاشممحمدشريف،الميزانفيوالمسيحيةالاسلام-11

.لبنان-بيروتالوفاء
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بمصر.طبعالجرجاوياحمدعليللشيخ،سكوتومسترالاسلام-21

طبعالمسير،أحمدسيدمحمد،الميزانفيالنصرانيةأصول-13

.8891القاهرة،الأزهرالمحمديةالطباعةدار

.م6891عام،شلبييوسفمتولي،المسيحيةعلىأضواء-41

عبداللهمحمد،المتنوتناقضالسندانقطاعبينالأناجيل-15

هـ.3041الرياض،الشرقاوي

بمصر.المعارفدار،طاهرأحمد،مقارنةدراسة:الأناجيل-61

أفنديأحمد،والمسيحالنبيبشائرفيالصحيحالبرهان-17

.9132سنةالمنارمطبعةبمصرطبع،ترجمان

العباديحامدسارة،الأربعةالأناجيلفيوالتناقضالتحريف-18

هـ.4281عامطبع،المكرمةبمكةالقرىأمبجامعةماجستيررسالة

القزويني،الموسويمهديمحمدللسيدالعهدينتناقض-91

.العراقفيمطبوع

حسينمصطفىللشيخ،النصارىعلىالردفي:الأنبياءتنزيه-02

.البغدادي

قطب،زكيليلى،النصرانيةالعقيدةفيالتجسدقضيةتهافت-21

.م8791القاهرةالجامعيالكتابدار

النفائس-دارديبسهيلللأستاذ،والتوحيدالوثنيةبينالتوراة-22

هـ.5041الثانيةالطبعة،بيروت

عبداكاذيبعلىرد،المسيحعبدلفقهلماالفسيحالجواب-23

.1252سنةلاهورفيطبع،الالوسيمحمودلنعمان،الكنديالمسيح
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،العجماويصلاح،2(-1)الأديانصحيحفيالايمانجوهر-42

هـ.9041

البروتستانتيةالدعاةبعضمعدينيةمناظرة،الدعاةمعحديث-25

الدين.هبةعليمحمد،بغدادفي

الرسالة-دار،الهاشميفؤادمحمد،ومسلممسيحيبينحوار-26

.م4891القاهرة

محمدواعدادترجمة،ونصرانيمسلمبينعقائديحوار27-

.بجدةوالتوزيعللنشرالمعرفةعالم،عبدالله

مطبعة،جودةهاشم،المقدسوالكتابالكريمالقرانحول-28

هـ.4041بمصرالأمانة

الكويتشلبيالجليلعبد،الاسلامعلىمفترياترد92-

هـ.2014

الحسنأبيبننقيعلي،المسيحيةالكتبعلىالقرانيةالردود-03

.الهندياللكهنوي

المصريعبدهمحمدللشيخهانتو،مسيوعلىالردفيرسالة31-

المحمية.بمصرطبعت

الشيخنظم،الصليبأهلعلىالردفيالعجيبالسؤال32-

هـ.1322سنةبمصرالتمدنمطبعةالمليجيعليبنأحمد

العلمي،عبدالله،وقسيسشيخبينالاسلاميةالمناظرةسلاسل-33

هـ.0913
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مطبعةرضا،رشيدلمحمدالاسلاموحجحالنصارىشبهات34-

.القاهرةفيالمنار

(غيرهوابطالالاسلاميالدينأحقية)فيالثاقبالشهاب35-

.التبريزيالحسينييوسفبنمحمودالسيدللعلامة

عبدالرحمن...ورسولهعبداللهعيسىأنعلىالانجيلشهادة-36

هـ.4141الكويت،عبدالخالق

بالقاهرةالمناردار،ديداتأحمد،حقيقةأموهمالصلب37-

هـ.0141

توراتهم،تحريفوإثباتاليهودعلىالردفيالرحمنصواعق-38

العابدين.زينبنأحمدللسيد

طاهرمحمدللأستاذ،المسيحيةالديانةفيالوثنيةالعقائد93-

وبالكويت.بالقاهرةطبع،التنير

المنارمطبعةرضا،رشيدلمحمدوالفدا،الصلبعقيدة04-

بمصر.

،نورييونس،منهماالاسلاموموقفوالصلبالتثليثعقيدتا-14

هـ.3041لعامالمكرمةبمكةالقرىأمبجامعةماجستيررسالة

مطبعة،طلعتمحمد،المبشرينعلىالردفيالمبينالقول-42

.0133القاهرةالعلميةالتقدم

مهاولشعودةللأستاذالمجهر،تحتالمقدسالكتاب43-

.2141بإيرانأنصارياندارطبع،الأردني

26



طبع،عبدالسميعمحمد،المبشرينشبهاتلردالطالبينكفاية-44

.0133سنةبمصرالهولأبيمطبعةفي

للطباعةالرايةدار،الراعيواصفللأستاذنصرانيا،كنت-45

.م8791السعوديةالعربيةالمملكةالرياض،والنشر

(النصارىلأحدالحق)ميزانكتابعلىردالصدقلسان-46

.0132سنةالقاهرهفيطبعالبحرانيعبداللهبنعليللشيخ

تزعمهكماوالمعبوديةالألوهيةعنتنزيهه)فيالمسيحمجد-47

.4132بغدادفيطبع،الداغستانيقليلحسين(النصارى

الكتابدار،زهرةأبومحمدللأستاذالنصرانيةفيمحاضرات-48

.م1691القاهرة،العربي

بنجاميندافيدالقسيسالبرفسور،المقدسالكتابفيمحمد-94

.م8591قطرفيوالتوزيعللنشرالضياءدارطبعكلداني

دار،ديداتأحمد،والافتراءالحقيقةبينالمسيحصلبمسألة-05

هـ.9041بالقاهرةالفضيلة

:الكبرىالدياناتأصولفيسياسيةقراءة..الدجالالمسيح-51

.1991بيروت،الهاديدار،أيوبسعيد،النصارىعلىرد

،عبدالوهابأحمد،المسيحيةالعقائدمصادرفيالمسيح52-

.م8913بمصروهبةمكتبة

الطليعةدار،حفنيالدينعصام،المعاصرالمفهومفيالمسيح-53

.م9791،بيروت
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مصطفىللأستاذوالنصارىاليهودكتبمنالاسلامموقف-54

.1353بالقاهرة،السلفيةالمطبعةطبع،اللبانالرفاعي

الأنصاردار،الطهطاويعزتمحمد،والاسلامالنصرانية-55

.م7791بالقاهرة

توفيقمحمد،النصرانيةوعقائدالجديدالعهدكتبفينظرة-56

مصر.فيمطبوع،صدقي

دار،شلبيرؤوفسواء،كلمةإلىتعالواالكتابأهليا-57

هـ.0014،الاعتصام

المطبعة،جاويشالعزيزعبد،الأقباطعلىالردفيالارتباطيد-58

.القاهرة،اليوسفية

،الهدىدار،الصالحأديبمحمد.د،والسنةالقرانفياليهود-95

هـ.1341،الرياض

28



الأخرىبالشرائعالاسلامعلاقة:ثانيا

الرسالاتخاتمة!يومحمدرسالةتكونأنوجلعزاللهشاء

كلمةأنكما"الاسلام"كلمةبمدلولعرفااختصتوالتي،السماوية

اشتقوما،السلامعليه،موسىشريعةتخص"الموسوية"أو"اليهودية"

السلامعلبهعيسىشريعةتخص"المسبحبة"أو"النصرانية"وكلمة،منها

عنها.تفرعوما

ذروةبلغتلمجيممحمدنبيناعلىاللهأنزلهاالتيالرسالةوهذه

ولا،بأعيانهمقوماتخاطبلا،عالميةإنسانبةدعوةوجاءت،الكمال

الكامل""الدينيهيفكانتدينا،للناستعالىاللهرضيها،بذاتهجنسا

علتكغوأتممتدينكنملكئماكمفتائيؤم!نعمتهعلينابهتعالىاللهأتمالذي

.3[/]المائدة(دينألإشغالكمورنبتنغمتى

-عليهه!السلام-والأنبباءالرسلمنالكريمالموكبكانأنوبعد

]نوح/(نذير!ينلكويقؤهـإفى)بقومهكلويهتفالتوحيد،رايةيرفع

النبيينتمخاجاء[95/(]الأعرافغئرهالهمنلكممااللهيقؤهـأعدوا)،[2

وجعل،واحدةرايةتحتكلهاالراياتفجمعالمرسلينكلمةوجامع

قئدكئممنوالذيئظقغالذىرلبهماعبدواالئاسيأئها):جميعاالناسينادي

]النساء/(رنبهخمنبرهنجاءكمقذالتاسيأنها)،[12/(]البقرةتتقونلعلكخ

منلكلبلاعهوبل52[،]إبراهيم/بهء(ولينذرواللئاسبلغهذا)174[،

القيامة:يومإلىالعصورسائروفيعصرهفيأمرهإلبهوانتهىخبرهبلغه

فيوالانسوالجن،[91]الأنعام/(بلغومنمابهلأنذكمانالمزهذأاكواورحى)



،013]الأنعام/(دنسواقيالجندمغشرميوسواء)1(والبلاعالخطابهذا

.33[/الرحمن

العالميةالدعوةهذهسماتالكريمالقرانفيتعالىالنهفصلوقد

قل):تعالىفقال،اياتهمنكثيرفيالناسأعينعلىوعرضها،العامة

يلازض!واألسؤتطثل!الدبجميعاإل!تمألئهرسولإفئلئاسىاجأيها

لأدلهالذهـيومفألا"عىالنبىورسولهبالئهفامنواو!تيشءهوإلاإلةلا

ومآ)،[158/]الأعراف!(تهتدوتلعل!تموأتيعوهءو!نته

يغدوت(لاافاسأتحزولبهنوصنذيراشراللاسإلا!آفةازسقنك

ضتر،!امنوازئبهغمنبآلحقالرسولجاكمقذالئاسيهالأيها)28[،]سبأ/

ألذىتبارك)،[017]النساء/والأزض!(السمؤتفىمادلهلمحانتكفرواوكلكغ

.[1/]الفرقان(لففلم!نذلراليكونءعتدعكالفرقاننزل

:فقالدعوتهوعالميةبعثتهعمومإلىعبم،اللهرسولواشار

قومهإلىيبعثنبيكلكان:قبلياحديعطهنلمخمسا"أعطيت

تحلولم،الغنائمليواحلتواسود،احمركلإلىوبعثت،خاصة

رجلفأيماومسجدا،وطهوراطئبةالأرضليوجعلت،قبليلأحد

شهر،مسيرةيديبينبالرعبونصرت،كانحيثصلىالصلاةأدركته

.")2(الشفاعةواعطيت

)1(

)2(

الفتاوىفي"الرسالةعمومفيالدلالة"إيضاحعنوانهارسالةتيميةابنللامام

منالثانيالمجلدفيالدمشقيمنبرمحمدالشيخنشرهاوقد-65(،)91/9

دينبدللمنالصحيح"الجوابايضا:وانظر.المنيرية"الرسائل"مجموعة

بعدها.وما166()1/"المسيح

=كتاب037()1/لهواللفظومسلم،التيممفي)1/436(البخاريأخرجه
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أعطيت:بستالأنبياءعلى"فضلت:والسلامالصلاةعليهوقال

ليوجعلت،الغنائمليوحلت،بالرعبونصرت،الكلمجوامع

بيوختم،كافةالخلقإلىوأرسلتومسجدا،طهوراالأرض

")1(.النبيون

النبيين:خاتم

رسالتهوكانت،والمرسلينالأنبياءخاتم!شيممحمدكانثمومن

وضاتصاللهرسولولبهنرجالكتممنأصرابامحمدفاكان):الرسالاتخاتمة

.[04/]الأحزاب(لبتنأ

وكيف،السابقةللرسالاترسالتهختم!شيمالكريمالرسولويصور

ومثل"مثلي:فيقول،الكراماللهرسلعليهتعاقبتالذيالبناءأتم

لبنةموضعإلاوأجملهفأحسنه،بيتابنىرجلكمثل،قبليمنالأنبياء

:ويقولون،لهويعجبون،بهيطوفونالناسفجعل[زواياه]منزاويةمن

.")2(النبيينخاتموأنااللبنةفأنا؟اللبنةهذهوضعتهلأ

السابقة:للرسالاتناسحةودعوته

ذروةبلغبدينتعالىاللهعندمنأرسلقد!لخيممحمدكانواذا

وختم،كافةللعالمينفيهالخطابوتوجه،بعدهكماللاالذيالكمال

)1(

)2(

".كافةالخلقإلى"وأرسلتبلفظأخرىروايةوفيالمساجد

المساجد.في371()1/مسلمأخرجه

الففحائل.في0917()4/ومسلم،المناقبفي)6/558(البخاريأخرجه

وللندوي:،والسنةالكتابضوءفيالنبوةختمكتابالمودوديالأعلىولأبي

الخاتم.النبي
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النعمةولتمامالكماللهذااللازمةالمنطقيةالنتيجةفإن،الرسالاتبهالله

طاعتهافيالسابقةوالنبواتالرسالاتسائرعنالانسانيةصلةتنقطعأن

التحريفبعدإليهالتبمالا-المنزلةبأصولهاالايمانمعواتباعها،

.الأتباعيدعلى

إلىودعوهاالانسانيةعلىوعرضوهالسابقونالأنبياءبهماجاءفكل

بنبوتهمالايمانانشكمنوما،!يممحمدبرسالةنسخقد،اتباعه

دعاةإلاكانواماإذ،منهلابدلازمالإجمالوجهعلىدعوتهموصدق

معولكن،بالاسلامتصديقإلابدعوتهمالتصديقوما،الاسلامإلى

وإنمافعلا،واتباعهاطاعتهافيالانسانيةصلةبهمانقطعتذلك

يقتضيهالذيلأن؛الحسنةواسوتهوتعليمهجم!يممحمدبرسالةارتبطت

المبدأ:

جاءهاأنبعدالمنسوخإلىبحاجةالانسانيةتعودلاأنأولا:

الكامل.

الأنبياءوتعاليمبسيرةوالإهمالالتحريفيدلعبتقدأنه:وثانيا

فعلا.الإنسانيةتتبعهمأن،لأجله،الممكنمنيعدلممما)1(السابقين

واتباعالرسولبطاعةيأمرحيثماالكريمالقرانفإنهنا،ومن

بالألفمعرفتينإلا"و"النبي""الرسولبكلمةيأتيلا،وأوامرهأحكامه

702-892،العثمانياللهرحمةللشيخ"الحق"إظهار-شئت-إناقرا)1(

العقائدمصادرفي"المسيح-41،68الندويسليمانللسيد"الخالدة"الرسالة

في"محاضراتبعدها،وما77عبدالوهابأحمدللمهندس"المسيحية

لابن"الصحيح"الجواببعدها،وما77زهرةابيمحمدللشيخ"النصرانية

-27(.2/3وبعدهاوما362)1/تيمية
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.جميهو)1(بمحمدخاصتينلتكونا-واللام

!(ترحموتلعلنيئموألرسولأددهوأطيعوا):مثلاتعالىاللهيقول

منكل(الأئيوأوليالرسولوأطيعوااللهصأطيعوا):ويقول132[،/عمران]ال

.8[0]النساء/(اللهأطاعفقذلزسولايطعمن):أيضاويقول،[95]النساء/

السابقة:الكتبعلىمهيمنالكريموالقران

سبقهماعلىمهيمناتعالىاللهجعلهقدالكريمالقرآنفإنوكذلك

نأيجبالتي،البشريةلهذهالأخيرةاللهكلمةوهو،السماويةالكتبمن

يجباختلاففكلثمومن،مؤمنينيكونواحتىكلهمالناسإليهايفي

التصورفيالاختلافهذاكانسواء،فيهليفصلالكتابهذاالىيردأن

هذاجاءالتيالشريعةفيأو،السماويةالدياناتأصحاببينالاعتقادي

أنفسهم،المسلمينبينالاختلافهذاكاناو،الأخيرةبصورتهاالكتاب

منلدتهتفلمامصدقابآلحقانكئبإليك)وانزئتا:تعالىاللهقال

.[84/ئدةالما](علتهومهتمنالحمفأ

عندمعرفتينو"النبي""الرسول("كلمتيتعالىاللهاستعملوكما

جاءكذلك،كمالهعلىودالةلمجيمبمحمدخاصةلتكون،بطاعتهماالأمر

نفسها،الدلالةالكريمالقرآنعلىللدلالةالآيةهذهفي""الكتابلفظ

معنىإليهينصرفوأنكتابا،يسمىبأنالجديرالكاملالكتابفهو

"كشف)2/732-743(،حزم-لابن"الأحكاماصولفي"الاحكامانظر:)1(

للمودودي"الاسلاميةالحضارة"(،162-158)3/للبخاريالأسرار"

وافيعبدالواحدعليد."السابقةالأديانفيالمقدسة"الأسفار،291-691

-87.29
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الأوصافجميعلحيازته،الاطلاقعندالصادقالكاملالالهيالكتاب

نأبعد،أفرادهبقيةعلىوتفوقه،السماويالكتابلجنسالكمالية

للكتابينوالانجيلالتوراةلفظالايةلهذهالسابقةالاياتفياستعمل

.)1(السلامعليهماوعيسىموسىعلىاللهأنزلهمااللذين

كله:الدينعلىليظهره

الأديانسائرعلىالدينهذابإظهارووعدسبحانهاللهأخبروقد

ألدينعلىليطهرهالحقودينبا!دىرسول!ألذهـازسلهو):فقال

هذايعليتعالىفالله33[.التوبة/أ!(الممثركوت!لأءولؤ!ره

والهدايةوالبرهانبالحجةالأديانجميععلىشأنهويرفعالدين

لدينيكنولم،والسلطانالسيادةوكذا،والعمرانوالعلم،والعرفان

والاجتماعيوالماديوالعقليالروحيالتأثيرهذامثلالأديانمن

والسلامالصلاةعليهالنبيعنصحولقد)2(.للاسلامإلاوالسياسي

الوعدهذاتحققوقد)3(،لأهلهوالتمكينونصرهالدينبإظهارالوعد

الله.بإذنالصادق

بمحمد:للايمانالكتابأهلدعوة

واتباعوطاعته!،بمحمدبالايمانيأمرتعالىاللهفإنهذاولأجل

القرانفإنالسابقينالأنبياءمننبيبرسالةالمؤمنةالأممحتى،شريعته

)1(

)2(

)3(

المنار""تفسير)2/67(،السعود"أبي"تفسير)6/209(،"الظلال"انظر:

041(.)6/رضالرشيد

.(1175/)0رضالرشيدالمنارتفسيرانظر

251(.-025)2/التفسيرفيالأحاديثهذهمنجملةكثيرابنالإمامذكر
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!ذائحتفيهأهل):تعالىاللهيقول،أيضاالخطابهذاإليهايوجه

منتخقوتمفانيننبخنبثيرالبميبينرسولنانبخجاب

و!هتئبلؤرألئهفف-جلإقذ!ثيرعررولغفواأتتت

ويضرجهمالسلصسبلرضونبماأئبعمفأدئهبهيقدى!ئبرن

ئ!تقيع(صر!اكويقديهضبإذفءاهـالنورالطانتمن

.[61-51/]المائدة

..ووعيلىيلىتهلى

بماالايمانعنمنهميعرضلمنالشديدوالوعيدالتهديديأتيثم

نزلنابكاءامنوأاتكئثأوتواألذين)جمأيهاع!ي!محمدعلىتعالىاللهنزل

لعئاكمانقعنهخأؤأدبارهاعلفزدهاوصهانطمسأنقبرنرمعكملمامصذقا

.[74]النساء/مفعو،(أدئهأفروكانالئ!ئتأأصث

الذينوالمشركونالكتابأهلعليهكانمالتقررالبينةسورةوتاتي

أنهموتقرر،ومنهجهاللهدينعنالانحرافمنع!ي!محمدبرسالةكفروا

علىوالكفرالانحرافمنعليههمعماوانفكاكهمتحولهميعلقونكانوا

عماوتحويلهمهدايتهمسببتكونجديد،نبيبعثةهي؛واضحةبينة

ممثلةالهدايةجاءتهمعندماولكن.وانحرافضلالمنعليههم

كفروالمجيومحمد،المرسلوالنبي،الكريمالقران:المنزلبالكتاب

القرانيدمغهمأنفاستحقوا،وانحرافهمكفرهمعلىواستمروابهما،

فيوصدفوا،امنواالذينأما6[]البينة/(ألبريهشزهتم)بأنهمالكريم

رتجهتمعند!جزاؤهيمأربه)!!ضير:فأولئككفرواالذينأولئكمقابل

لمنلكذعنةورضوانحهئماللهرضىأبدافيهاخلدينالأ!رتخنهامنتخرىعذنجنت

.8[-7/]البينة(ردبمخشى
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منكلعلىوتوجب،المعنىهذاتبين!ي!النبياحاديثوجاءت

العملانتهىسابقةشريعةمنكانماويترك،ويتبعهبهيؤمنأنبهيسمع

غ!يه:فقال،والسلامالصلاهعليهالأنبياءخاتممحمدمجيءبعدبها

نصراني،أويهودي-الأمةهذهمناحدبييسمعلابيدهنفسيوالذي"

.النار")1(اصحابمنكانإلابهارسلتبالذييؤمنولميموتثم

أبيفعن،مرتينأجرهلهغ!يهمحمدايتبعالذي،الكتابأهلومؤمن

يؤتون"ثلاثة:قاللمجماللهرسولأنعنهاللهرضيالأشعريموسى

بهفامنلمجمالنبيوأدركبنبيهآمن،الكتاباهلمنرجل:مرتينأجرهم

وحقتعالىاللهحقأدىمملوكوعبد،أجرانفله،وصدقهواتبعه

أدبهاثم،غذاءهافأحسنفغذاهاأمةلهكانتورجل.أجرانفله،سيده

.(")2(أجرانفله،وتزوجهاأعتقهاثم،أدبهافأحسن

الساعة،يديبينالزماناخرفيالسلامعليهعيسىينزلوعندما

بهإيمانهمعدمفيالكتابأهلعذرفما،لمجممحمدبشريعةحاكفاينزل

رسولسمعت:قال-عنهاللهرضي-هريرةأبيفعنغ!يم؟لهواتباعهم

حكفامريمابنفيكمينزلأنليوشكنبيدهنفسيوالذي":يقوللمجمالله

ويفيض)3(،الجزيةويضعالخنزير،ويقتل،الصليبفيكسرمقسالا،

أحد")4(.يقبلهلاحتىالمال

)1(

)2(

)3(

)4(

.الايمانفي134()1/مسلماخرجه

.الايمانفي(135-134)1/ومسلم،العلمفي(091)1/البخارياخرجه

يكفلممنهمالجزيةبذلومن،الاسلامإلاالكفارمنيقبلولايقبلها،لاأي

القتل.أوالاسلامإلايقبللابل،عنه

.الايمانفي136(-135)1/ومسلم،البيوعفي414()4/البخارياخرجه
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الكريم:القرانحكاهاإيجابيةمواقف

للحققلوبهماللهفتحالذينمن،الكتابأهلمنفريقاولكن

التيالدعوةحقيقةفأدركواوالنور،للهدىوأبصارهم،والايمان

فعلاآمنقدالفريقهذا،بهيستفتحونكانواالذيوالنبيانتظروها

صدقعلىكلهاالأدلةقامتوقد؟يؤمنونلاولم،واتبعهع!يمبمحمد

اللهحكىوقدلمجيمنبوتهأعلامورأواكتبهمبهبشرتأنبعد،النبيهذا

يخزونعيئهتمشكإذاتقبلهمنألعفمأوتواالذينإن):فقالوسجلهذلكتعالى

للأذقان!ويخ!وبئلمفعولارفاوغد؟نإنربخاستخن!بقولون!سجداقانللأ

الذين):تعالىوقال،[901-701]الاسراء/(1()ضموعاهويزلدهؤمجوت

منالحقبهءإنهءامناقالؤاعلئهتمينلى!ذا!يؤمنونبهءهمقئلهمنالكتبءانيتهم

ونوقيررجم!ابمامزلينأتجرهميؤتؤنأؤليهك!مشلمينقئلهءمنكتاإتارنجا

وقالواعنهأغرضواألقغوسمعوا!رإبايخفقوترزفنهتمهـ!االشئئةباتحسنة

()2(الخهليننئئغىلاعلتكخسلئمأضئكؤولكئمأضننالا

بعضهاوسيأتي،المعنىهذافيكثيرةاياتفي..-55[.]القصص/52

.أخرىمناسباتفيأيضا

التاريخي:الواقعوحفظها

العقولأهلأكثربإسلام،ذلكتصديقالتاريخيالواقحلناوحفظ

الحقعرفواالذينأولئكمن،اللهإلايحصيهملاممنوالعلوموالأحلام

بإسلاموالغربالشرقفيانتشرتإنماالاسلامفرقعة،الكتابأهلمن

تحتمعهمالكفارصارحتى،أفواجااللهدينفيفدخلوا،الطوائفأكثر

)1(

)2(

96(.)3/كثيرابن(،154-153)4/"البغوي"تفسير:انظر

593(.-493)3/كثيروابن(،)5/147الخازنمعالبغوي:انظر
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والمجوسوالنصارىاليهودمنأسلمواوالذينوالصغار،المذلة

وقد،القليلأقلمنهمبقيوإنمايسلموا،لمالذينمنأكثروالصابئين

غ!ي!اللهرسولحياةفيورؤسائهمالظوائفملوكمناللهدينفيدخل

كثير)1(".خلق

الحديث:العصروفي

الذينأولئلنمن،ذلكعلىكثيرةأمثلةنجد،الحديثةالعصوروفي

منوهم،اللهعبادةعنيستكبرونولاالاسلامدينفييدخلون

ورجال،دينهمعلماءفيهماليهود؛أوالنصارىقومهمفيالمقدمين

الكتابوفيهم،الثاقبالفكرورجالالعلماءوفيهم،والسياسةالدولة

.)2(..وغيرهمالاجتماعورجالوالوعاظوالمصلحونوالأدباء

لمجمم:بمحمدبإيمانهمإلاوالنصارىاليهودإيمانيتحققلا

!ربمحمدبإيمانهمإلاوالنصارىاليهودايمانأصلايتحققولا

مسلمين،ولابمؤمنينهمفماوإلا،اللهأنزلهالذيدينهفيواتباعه

بالرسلوامنوا،بكتابهوصدقواالسلامعليهبموسىامنواالذينفاليهود

عليهمفوجب،عيسىشريعةاللهأنزلحتىللهمسلمينكانواقبله

السابقة،الشريعةعنوينفكواويتبعوهبهيؤمنواأن-إيمانهمليحققوا-

ليكونوا-عليهموجب-لمجي!محمدبعثةعندوالنصارىاليهودمنوكل

الله.رحمهالمؤلفنصمنبعدهاوما)55(صسيأتيفيماانظر)1(

مجموعةوهواسلمنا""لماذا:كتابفيوتراجمهمهؤلاءعنأمثلةانظر)2(

جبر،مصطفىترجمة،إسلامهمسببعنالفكررجالمنلنخبةمقالات

العش.عرفاتكاملتأليفاسلمواونساءرجال:وكتاب
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همفمايفعلوالمفإن،ورسالتهلمجي!محمدبنبوةيؤمنواانمسلمين

تعالىاللهعندمنرسولنبوةانكرواأنهموذلك،مسلمينولابمؤمنين

تعالى.اللهأنزلهابرسالةالايمانورفضوا

جميعا:الأنبياءبنبوةللايمانشرطلمجم!مبمحمدالايمان

عليهمجميعاالأنبياءبنبوةللايمانشرطلمجيرمحمدبنبوةفالايمان

محمدنبوةجحودمعأصلاالانبياءمنبنبيالايمانيمكنلاإذ،السلام

.جحداأشدالأنبياءمنغيرهلنبوةفهونبوتهجحدومنلمجمر،اللهرسول

:بوجوهيتبينوهذا

أممهموأمروا،بنبوتهبشرواالمتقدمينالأنبياءأن:الأولالوجه

به،أخبروافيماقبلهالأنبياءكذبفقدنبوتهجحدفمن،بهبالإيمان

منلازمبهوالتصديق.بهالايمانمنبهوأوصواأمروافيماوخالفهم

وبيانقطعا،ملزومهانتفىاللازمانتفىواذابهم،التصديقلوازم

بمجموعهاتفيدوهي،مباشرةهذاتليالتيالكثيرةالوجوههيالملازمة

.الأنبياءألسنعلىالالهيةالكتبفيذكرقدلمجي!أنهعلىالقطع

قبله،المرسلينجميعدعوةهي!لمجممحمددعوةأن:الثانيالوجه

كلهم،إخوانهبدعوةمكذببدعوتهفالمكذب،اخرهمإلىأولهممن

واتباعه.السلامعليهبدعوتهالايمانفوجب،كفرالتكذيبوهذا

نبوتهصحةعلىدلتالتيوالبراهينالاياتان:الثالثالوجه

منقبلهمناياتأضعافأضعاف-والسلامالصلاة-عليهوصدقه

ع!يمولمحمدإلابهالايمانتوجبايةالأنبياءمنلنبيفليس)1(،الرسل

الصحيح=الجوابمنالرابعالجزء:والسلامالصلاةعليهنبوتهدلائلفياقرأ)1(
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نبوتهفاياتجنسها،منيكنلموإنمثلها،الدلالةفيهوماأومثلها

العهدلقرب،قطعيبنقلهاوالعلمواكبر،اعظموالسلامالصلاةعليه

علىتواطئهمواستحالةوأعصارهمأمصارهمواختلافالنقلةوكثرة

جازفإذا،وظهورهوجودهبنفسكالعلمنبوتهباياتفالعلم،الكذب

أشدنبوتهماواياتوموسىعيسىوجودفيفالقدح،كلهذلكفيالقدح

!يومحمدفيفامتناعهنبوتهمااياتوفيفيهماالقدحامتنعوإن،جوازا

.أشد)1(نبوتهوايات

:الأنبياءنبوةلبطلتمحمديظهرلمولو

نبوتهفظهورالأنبياء،سائرنبوةلبطلت!يومحمديطهرلمولو

قبله،الانبياءاياتمنفإرساله،بالصدقلهاوشهادةلنبواتهمتصديق

وصحدقبالحققيجاء):قولهفيبعينهالمعنىهذاإلىسبحانهاللهأشاروقد

بمجيئه،وأخبروابهبشرواالمرسلينفإن37(]الصافات/(المرسلين

تأويلهوإذ،لهمتصديقامجيؤهفكان،خبرهمصدقنفسهوفمجيؤه

تصديقهإنالاخر:القولوبينهذابينتنافيولا،بهأخبرواما

ومجيئه،بقولهصدقهمفإنه،بهموإيمانهبصدقهمشهادتهالمرسلين

قولهذاومثل،بقولهبصدقهموشهد،مجيئهبنفسبصدقهمفشهد

حمنيدئلمائين!ضدتا:عنهالكريمالقرانفيتعالىاللهحكاهفيماالمسيح

بهبشرتلماالتوراةفإن6[/]الصفأخد(اتحهوبغدىمنيأقبرسولومبمثزاالنويىلة

)1(

("النبوة"دلائلاحمد،بنالجبارعبدللقاضي("النبوةدلائل"تثبيت،تيميةلابن

الله.رحمةللشيخ("الحقو"إظهارللماوردي."النبوةو"اعلام،للبيهقي

الأدلة.منطائفةاللهرحمهالمصنفوسيذكر

بعدها.وما)942(صفيهذاالمصنفكلامسيأتيفيماانظر



فكان،بعدهمنيأتيبرسولبشرثم،لهاتصديقاظهورهنفسكانوبنبوته

،للتوراةتصديفاظهورهكانكما،لهتصديفابهالمبشرالرسولظهور

السابق،يصدقواللاحق،باللاحقيبشرالسابقأن:رسلهفياللهفعادة

.)1(قبلهالأنبياءنبوةلبطلتيبعثولم!شي!عبداللهبنمحمديطهرلمفلو

...وميثاقعهد

أتباعهوعلىعليهأخذوقدإلانبئابعثماأنهسبحانهاللهحكمةومن

ادلهوإدأضذ)وينصروهويصدفوهبعدهيأتيالذيبالنبييؤمنواأنالعهد

لمامصدقرسولم!خجاثصوحكمةصتؤمنءاتئتجملمحاالنبثنميثق

قالاقررنجألواقااص!ر3لكخذعلىواضذتمءاقرزتصقالولتنصرنهبهءل!ؤمننمعكخ

هم؟ولكعثذلثبعدتولىفمن!الشهدفيمنمعكموانأفافهدوا

منالميثاقأخذأنهتعالىاللهاخبرفقد82[-81/عمرانأآلألمشقوت(

وأتباعهمأممهمعلىالأنبياءوأخذبعضا،بعضهمبتصديقأنبيائه

بماورسلهاللهأنبياءتصديقمنربهاعليهاأخذالذيبنحوالميثاق

يدعولم،أممهمإلىبذلكأرسلواالسلامعليهمالأنبياءلأن؛بهجاءتها

أنبياءمنأحدبتكذيبأمةإلىأرسلنبياأنالمرسلينصدقممنأحد

بعضالأممبعضكذبوإن-كلهابل،عبادهفيوحججهوجلعزالله

الدينونةفعليها-نبوتهصحةثبتتمنبأنمقرة-نبوتهبجحودهااللهأنبياء

.)2(جميعهمبهمقرميثاقفذلك،بتصديقه

جاءثم،مبلغأيوبلغوحكمةكتابمنأحدهماللهاتىفمهما

العلممنفيههومايمنعهولا،وينصرهبهيؤمنأنلابدبعدهمنرسول

)1(

)2(

سيأتي.فيما)371-372(ص

شاكر.محمودبتحقيق)6/557(الطبريتفسير
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محمداتعالىاللهبعثقدوها،ونصرتهبعدهبعثمناتباعمنوالنبوة

الميثاقاللهاخذوقد)1(،الكتابمنيديهبينلمامصدقاوجاءع!ي!،

الميثاقبذلكالوفاءفوجب،بهيؤمنواأنالكتابأهلعلىوالعهد

علىالعهدلأنالآيةفيالأنبياءبذكر--سبحانهواكتفىوالعهد،

بهالايمانالأنبياءعلىوجبإذاولأنه،الأتباععلىعهدالمتبوعين

.وأحرىأولىاتبعهممنعلىذلكفوجوبونصره

رضي-عباسوابنطالبأبيبنعليعنرويمامعنىهووهذا

:الميثاقعليهأخذإلاالأنبياءمننبيااللهبعثما:قالاحيث-عنهماالله

يأخذأنوأمره،ولينصرلهبهليؤمننحيوهومحمدااللهبعثلئن

.ولينصرنه)2(بهليؤمننأحياءوهممحمدبعثلئن:أمتهعلىالميثاق

:والسلامالصلاةعليهمحمدبنبوةالسابقةالكتببشارانص

وقد!ص،بمحمدإيمانهمعدمفيعذرأيالكتابلأهلوليس

)1(

)2(

لشرعهم-والسلامالصلاةعليهشرعهمخالفةمع-معهملمابالتصديقوالمراد

وقعوان،تفاصيلهافأما،الشرائعوأصولوالنبواتالتوحيدفيالموافقةحصول

الصلاةعليهمالأنبياءجميعلأن،بخلافليسالحقيقةفيفذلكفيها،الخلاف

شرعه،إلاليسوالسلامالصلاةعليهموسىزمانفيالحقأنعلىمتفقونوالسلام

يوهمكانوإنفهذا،شرعهإلاليسوالسلامالصلاةعليهمحمدزمانفيالحقوان

ماهوعلىوالسلامالصلاةعليهظهورهكانوكذلك.وفاقالحقيقةفيانهإلاالخلاف

الفخر"تفسير:انظر.معهملماتصديقا-سيأتي-كماكتبهمفيلوصفهمطابق

.(131)8/"الرازي

المعاني""روح376(،)1/كثيرابن556(،-555)6/"الطبريتفسير":انظر

.451(":المنطقيينعلى"الرد)1/313(،البغوي)3/902(،



فيعنهمحكايةهذانجدذلك)1(،إلىوأشارتبنبوتهكتبهمبشرت

الرسولعهدمنذالتاريخيالواقعمنشاهدالهونجد،الكريمالقران

سواءعليها،هميعتمدونالتيكتبهمنصوصمعكلههذاويتفق،ع!يم

كله:لذلكالبيانمنشيئاوماليك.الجديدأوالقديمالعهدفي

الكريم:القرانفيذلكتعالىاللهحكى

قدوالإنجيلالتوراةأن:تعالىاللهحكىفقد،الكريمالقرانأما

وصفةوصفتهونبوتهع!يممحمدبعثةإلىإشاراتعلىمنهماكلاحتوى

الذىالأكثالنىالرسوليئبعوتالذين):تعالىاللهفقال.أصحابه

عنوينهحهتملمعروفبايأمرهمنجيلوأقيألتؤرلةفىعندهئممكئوئ!جمدوف!

عنهخويضعالخئيثعلئهوويحرمألطيبتلهصومجلألمحر

ونصروهوعزروبهءامنوافالدتعلتهركانتالتىااغللوأ!اضرهتم

.[571/]الأعراف(لمفلحوتاهممعه+أؤل!كأنزللذى-النوراوأتبعوا

عليه:انزلالذيالكتابوصدق-والسلامالصلاةعليه-صدقهيعلمونوهم

منالحقأنهليعلمونوإنهم،بذلكيقرونالصادقينعلماءهمفترى

سجداللأذقانيخرونتراهمالاياتعليهمتلاوإذا،فيصدقونهربهم

لحقامنمئاعىفواألذميعمىتفيضاغينهصترى+الرشولإلىأنزلماسمعوأ!وإذا)

منالعقمأوتواالذينإن)83[الماندة/أ(الشهدينءفاتخاءامنارننايقولون

زئاوغد؟نإنرئاستخنوبقولون!سجداللادئانيخزونعيتهخينىإذاءقبله

.[901-701]الاسراء/خ!ث!جماه(ويزلدهؤيتكوتللأذقانويخرون!لمفعو3

المتقدمة،الكتبفيمذكوربم!يهأنهعلىتدلوجهاعشراثنيالقيمابنالامامساق)1(

بعدها.وما(01)9صلاسيأتيفيماانظر.كتبهمفيبنبوتهالبثاراتومنها
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في،عندهبمأصحابهوصفةوالسلامالصلاةعليهصفتهوهذه

والذينادئه)محضدزشول:الكريمالقرانفيتعالىاللهحكاهاكما،كتبهم

ورضوناأللهفنفضلأيئتعونسجداركعاترلهتمبيخهتمرحمآءأتكفارعلىأشذآءومعه

!!لإنجيلافىومثل!الؤرلةفىمثلهتمذلكالسجودأئرمنولمجو-ههوفىسيماهتم

الكفاربهمليغغذألزراعيعجمبءسوقهعكفاششوىفاستغل!لمحازرلمطبماأ!قي

.[92/]الفتحعظيمما(وجرامغفزهمتهمالفخدختوعمدوامنواءاألذينوعدأدله

دماد!و:فقال!فهبمحمدالسلامعليهعيسىبشارةتعالىاللهوحكى

ومبشراانهورلةمنيدىئينلمامصدقااليهواللهرسولاقيلإش!؟لبغعييمابقجمسىقال

.[6/]الصف(سخرقبينفذاقالواباسنتجآصمفالاأحمدالت!4ؤبضدى!نيأقبرسولم

بمعرفةيقينياعلماالكتابأهللتعطيكلهاالشواهدهذهوتجمعت

خسرواالذيئهمإتنآيغرفوتكمايق!يونهوأتكتفءاتينهصالذين):لمجمنبوته

.2[0/]الأنعام(يؤمنون!ؤلاأنفسهئم

بأنهعلمهممعاليقينيوالعلمالحقهذايكتمونمنهمفريقاولكن

عنهم:تعالىاللهفقالوالجحود،البشاعةمنفيهماهذاوفي،حق

لحقأليبهمونمنهخ!زيقا!نهئمإشديعر!ؤنيغرفونهوكطاتكئتءاتينهمائذين)

.[641/]البقرة(يعلمونوهخ

أصدتسبحانهفهو،شهادةهناكليستعالىاللهشهادةوبعد

الشاهدين.وخيرالقائلين

التاريخ:سحلهاشواهدالبشاراتولهذه

وهم-منهمشهودانستدعيأكثرالكتابأهلعلىالحجةولتقوم

نبياينتطرونبأنهمواعترافاتهمشهاداتهمالتاريخسجلالذينأولئلش



عددإلىالاشارةآنفاسبقتفقد،كتبهمبهبشرتوقد،اللهيبعثهسوف

والسلامالصلاةعليهالرسولحياةفيأسلمواالذينالنصارىرؤساءمن

بشرتالتيكتبهممننبيهاوعرفواأولاعرفوهالأنهم،دعوتهبلغتهملما

فيمجسداوجدوهبحقيعترفونبل،الغيبيرجمونكانوافما،به

)1(.كتبهم

علىمغااتفقتا،الواقعيةشهادتهموتلك،القوليةشهادتهمفهذه

التيكتبهمفيوالسلامالصلاةعليهبعثتهإلىإشاراتمننجدماتأكيد

الكتمانورغم،وتزويرتحريفمنأصابهاماكلرغم،اليومأيديهمبين

منها.لكثير

:البشاراتيديبينملاحظات

الله--رحمهالمصنفساقهاالتيالبشاراتهذهيديبينونقدم

وتفسيرها:وطبيعتهاالبشاراتبهذهالمتعلقةالملاحظاتبعض

منوالنصارىاليهودمنالكتابأهلأيديبينمابأنإيماننامع-1

وعيسىموسىعلىوحياتعالىاللهأنزلهالذيالكتابهوليسالكتب

كتمانمنالأتباعأيديعلىفيهماوقعماورغم،السلامعليهما

الحقيتميزلابحيثبهويخلطونهبالباطلالحقيلبسونفهم-وتحريف

لفظامواضعهعنالكلمويحرفونويخفونهالحقويكتمون-الباطلمن

المنزلاللفظالسامعينعلىليلبسوابالكتابألسنتهمويلوون،ومعنى

.)2(
الكتب،هذهطياتبينتزاللاكثيرةإشاراتفإن-كلههذارغم-بعيره

)1(

)2(

تعالى.اللهرحمهالمصنفكلاممنبعدهاوما)55(صسيأتيفيماانطر

ال!=وتكنمونيالبظلاف!تئبسوتلمانكتنى)جمأهل:عنهمحكايةتعالىاللهقال
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ابقاهاتعالىاللهوكأنع!ي!محمدبنبوةوالبشاراتالنبوءاتتحمل

التيكتبهممنالحجةعليهمولتقوم،باطلمنعليههمماويظهرليخزيهم

أخذواكلهاكتمانهااستطاعواوماالبشاراتهذهكثرتولما،يقدسونها

الحقيقيمعناهاعنليصرفوهاباردةتأويلاتويؤولونهافيهايحرفون

!السلامعليهبعيسىخاصابعضهاوليجعلوا!ك!يهمحمدنبوةعلىالدال

نوعين:علىالبشاراتهذه-2

واسمع!يهباسمهتنطقولا-غالبا-مجملةإشاراتيكونمامنها

صفاتمنوشيئا،مخرجهوامتهونعتونعتهصفتهتذكربل،مثلابلده

منالمطلوبعلىدلالةأبلغهذافيويكون،وثمراتهاورسالتهدعوته

بهيحصلفلاالاسمفييقعقدالاشتراكفإن،الصريحباسمهدكره

هوأنهيدعيأن،الاسمبهذايسمىأحد،يشاءولا،والتمييزالتعريف

الاخبارهذاكانوان،الاسممجردعلىوقعتإنماالحوالةإذ،فعلالا

جلياالخواصعنديصيرفإنهالناسمنالعوامعندواضجغيرمجملا

يعرفونلاأيضاعليهمخفيايبقىوقدبهتحفالتيالقرائنبواسطة

صدقوظهرعنهأخبرالمتقدمالنبيأناللاحقالنبيادعاءبعدإلاصدقه

يديه.علىوالمعجزاتالنبوةعلاماتبطهورادعائه

للنبيالصريحبالاسمتاماتفصيلايكونماالبشاراتهذهومن

رسولنالمجغجاشذاتحتف)جمأقل71(،/عمران]ال(تحلمونوأنت!

15[،(]المائدة/ائتتمنتخفوتصنتخئئاصثيرالكغيب

لفرلقامنهزوإق)،[13/المائدة،64ء(]النساء/مواضعهعنالكلممجزفون)

منهوويقولوتائكتتمفهووماالحتضمنلتخسبوهياتكنضأل!نتهويلورن

.78[/عمران(]اسيقدونوهئمانكذباللهعلىويقولونأللهعندمقهوومااللهعند
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بعضلسانعلىتعالىاللهحكاهمامعيتفقوهذاالخ،...وبلده

كلاعلىأمثلةوسيأتي،ع!يمبمحمدالبشارةمنالكريمالقرانفي،أنبيائه

.-تعالىاللهشاءإن-النوعين

غيراخرنبياينتظرونكانواماأنهمالكتابأهلبعضيدعيقد-3

عليه،محمدعلىالبشاراتتنطبقلا-بزعمهم-ولذلكوايلياء،عيسى

.الأنبياءخاتمعندهمعيسىإذ،والسلامالصلاة

جديدانبياينتظرونكانوابل،لهأصللاوادعاءباطلزعموهذا

شهادةهي"وهذهيوحنا:إنجيلفيجاءماذلكعلىيدلغيرهما؟

أنت؟من:ليسألوهولاويينكهنةأورشليممناليهودأرسلحينيوحنا

ماذا،إذن:فسألوه،المسيحأنالستإني:واعترف،ينكرولمفاعترف

فقالوا.كلا:فأجاب؟النبيأنت:فسألوه.إياهلست:فقال؟أنتإيلياءأ

:قال؟نفسكعنتقولماذا،أرسلوناللذينجوابالنعطيأنت؟من:له

.")1(النبيأشعياءقالكماالربطريققوموا،البريةفيصارخصوتأنا

عليهيحيىسألواالسلامعليهلعيسىالمعاصروناليهودفعلماء

أنكرولماإيلياء؟أنت:سألوهأنكرولما؟المسيحأنتهل:أولاالسلام

هذاأنفعلم،موسىبهأخبرالذيالمعهودالنبيأي؟النبيأنت:سألوه

يكنلمبحيثمشهوراوكاندايلياء،المسيحقبلمنتظراكانالنبي

كافية.إليهالاشارةبل،الاسمذكرإلىمحتاجا

قطعاهذامنفيعلم!ايلياء،عيسىغيراخرنبياينتظرونكانواواذا

يوحنا،إنجيل)1(

.1هصه

،بيروتالكاثوليكيةطبع91-23رقم،الأولالفصل
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بنبوةيعترفونإنهمثمالأنبياء،خاتمليسالسلامعليهعيسىأن

خاتمعيسىيكونفكيفأيضا،غيرهمبنبوةبل!وبولسالحواريين

.-)1(بزعمهم-الأنبياء

عليهعيسىحقفيالمسيحيوننقلهاالتيوالبشاراتالأخبار-4

ولذلك،لهاوتأويلاتهماليهودتفاسيرعلىبناء،عليهتصدقلاالسلام

تفسيراتإلىيلتفتونلاالمسيحيةوعلماء.الانكارأشدينكرونهفهم

عيسىعلىتصدقبحيثويفسرونها،وتأويلاتهمالشأنهذافياليهود

صحيحةغيرالمسيحيينبنظرالتأويلاتهذهكانتولئن.السلامعليه

حقفيهيالتيالإخباراتفيالمسيحيينتأويلاتكذلك،لائقةوغير

التيالبشاراتأوالاخباراتانوسيظهر،مقبولةغيرمردودةلمجيممحمد

فيالإنجيليوننقلهاالتيتلكمنصدقاأظهرلمجمممحمدحقفيستأتي

)2(.السلامعليهعيسىحق

يؤمنونفالمسلمون-الله-رحمهالقيمابنالامامقالهناومن

هوالذي،الحقودينبالهدىاللهعندمنجاءالذيالصادقبالمسيح

إنماوالنصارى.البتولالعذراءمريمإلىألقاهاوكلمتهورسولهعبدالله

وابناللهوانه،ثلاثةثالثوانه،وامهنفسهعبادةإلىدعابمسيحتؤمن

المسيحفإن.وجودلهكانلو،الكذابالمسيحأخوهووهذا،ادله

كما،المسيحهذاأتباع-الحقيقةفي-والنصارى.اللهانهيزعمالكذاب

الذيالنبيينتظرونأنهميزعمونوهم،خروجهينتظرونربمااليهودأن

.-505705اللهرحمةللشيخالحقإظهار:راجع)1(

-705.805اللهرحمةللشيخالحقإظهار)2(
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ينتظرونواليهود،لهوجودلابمسيحآمنوافالنصارىبه)1(،بشروا

!الدجالالمسيح

غالبا--يترجمونأنهموخلفا،سلفا،الكتابأهلعادةمن-5

بطريقشيئايزيدونوتارة،معانيهابدلهاويوردونتراجمهمفيالأسماء

الأسماءيجعلوهذا.الزيادةهذهإلىإشارةدون،الكلامفيالتفسير

فلا،ذلكعلىكثيرةشواهدكتبهموفي،وغامضةمحرفةالمترجمة

آخر،بلفظلمجيم،محمدالنبياسمويبدلوايحرفواأن،إذن،عجب

.وجحوداوعناداالسالفةعادتهمعلىجريا،لاستدلالباذلكيخلبحيث

نسخةفييوجدقدإذ،متفقةلكتبهمالمتداولةالنسختكنلمولذلك

كانتالتيكتبهمتراجممننقولاتنجدهناومن،غيرهافييوجدمالا

ليحاجواالمسلمينمنأعلامعلماءنقلها،السالفةالعصورفيمتداولة

منهاكثيرفيأوالألفاظبعضفيموافقةنجدهالاقد،الكتابأهل

فيها.والتحريفالترجمةفيالتغييرذلكبسبب،الآنالمشهورةللتراجم

منعنهمكثيرةنصوصاونقلالنصارىحزمابنالامامناقش،فمثلا

تضاربهاليبين."والنحلوالأهواءالمللفيالفصل"كتابهفي،الأناجيل

وتلميذهتيميةابنالإسلامشيخفعلوكذلكبعضها،معوتناقضها

الخزرجي،عبيدةوأبو،والقرطبيالغزاليوالإمام،القيمابنالعلامة

نجدهالاقدالنصارىكتبمننصوصانقلواالعلماء،منوغيرهم

أحداأنلووبالطبعحالياعندهمالموجودللانجيلألفاظهافيموافقة

النصارىلبيننقلفيماكذبأوغيرقدالمسلمينالعلماءأولئكمن

)384(.صالقيملابنوالنصارىاليهودأجوبةفيالحيارىهداية)1(
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.()1وردوهذلك

:الأخرىبالأديانالإسلامعلاقة

جميعا،الأنبياءدينهوالعامبمعناهالاسلامأنسبقفيماعرفنا

لانجدها"المعنىبهذاالاسلامكلمةأخذنافإذا،والسلامالصلاةعليهم

السماوية،الأديانسائروبينالاسلامبينالعلاقةعنللسؤالمجالاتدع

ولافيهاانقساملاوحدةفهنا،ونفسهالشيءبينالعلاقةعنيسأللاإذ

".اثنينية

الذيالدينوهو،الخاصبمعناهالاسلامعنهناالسؤالولكن

الموسويةوبينالمحمديةبينالعلاقةأي،ع!يممحمدعلىتعالىاللهأنزله

والمسيحية:

:)2(مرحلتينإلىالبحثنقسمأنينبغيالسؤالهذاعلىوللاجابة

السماويةبالشرائعالمحمديةالشريعةعلاقةفي:الأولىالمرحلة

فيهايتغيرولممنبعها،عنتبعدلمالأولىصورتهافيوهي،السابقة

.الانسانبيدولاالزمانبفعلشيء

)1(

)2(

والنحل"والأهواءالمللفي"الفصل518(،-51)1ص،"الحقإظهار":انظر

75.-2/96:حزملابن

الفقرةهذهلخصناوعنه،-175176درازعبداللهمحمدللدكتور)الدين(عن

العالميةالندوةفيلإلقائه-الله-رحمهأعدهبحثأصلهافيوهيبكاملها،

هـ1377سنةالاخرةجمادىفيبالباكستانلاهورفيعقدتالتيللأديان

كراتشي:فياعقابهافيعقدتأخرىوندوة،الندوةهذهتقويمفيوانظر

الثالثةالسنة،الإسلاملواءمجلةفيزهرةابيمحمدللشيخمقالاتثلاب

.عشرة
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،ينزلكتابوكل،يرسلرسولكلأن:الكريمالقرانيعلمناوهنا

،للتوراةومؤيدمصدقفالانجيل،قبلهلماومؤكدامصدقاجاءقد

.الكتابمنيديهبينماولكل،والتوراةللانجيلومؤيدمصدقوالقران

.والأوضاعالأصقاعبتغيرتتغيرولاتتبدللاخالدةتشريعاتهناكاذ

فهذه،قصيرةأوطويلةباجالموقوتةجاءتأخرىتشريعاتوهنالب

بالأوضاعوأرفقأوفقهوبماالتاليةالشريعةوتجىء،وقتهابانتهاءتنتهي

الأحكامبعضفيهتعالىاللهفغيرالكريمالقرانجاءوقد.الطارئةالناشئة

وأجلهاالمناسبوقتهاعندبهاوقوفا،والانجيلالتوراةفيجاءتالتي

الأحكاممنفيهاكانوما،وتعالىسبحانهاللهعلمفيلهاالمقدر

ويحثإليهيدعوبل،يغيرهلاالدينيةالسياسةلقواعدموافقاصحيحا

وما،الحاجةبقدريغيرهفإنهالتحريفدخلهقدسقيماكانوما.عليه

.)1(السابقةالشرائعفيكانماعلىيزيدهفإنهيزادأنحرياكان

علىنزلتكماالسابقةبالشرائعاعترفقدالاسلامفإن،هذاوعلى

والصفاتالذاتفيتوحيدوديانات،شرائعأنهاعلى،السابقينالرسل

وهوشيءكمثلهليسأحد،واحدوتعالىسبحانهفالله،والألوهية

العليمشيء،لكلالخالقوهو،بالعبادةالمتفردوهوالبصير،السميع

صفاتبكلالموصوفالخبير،اللطيفالبصيرالسميعشيء،بكل

النقص.صفاتكلعنالمنزهالكمال

عليهالمسيحتعتبرالتيهيالكريمالقرانبهااعترفالتيفالنصرانية

يقولالتيوهي،إلهابنولاإلهاليس،عندهمنورسولاللهعبداالسلام

.(-122133و،19-09)1/للدهلوي"البالغةالله"حجة)1(
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أنبهتاعىتنىماإلالهئمقلتما):السلامعليهنبيهالسانعلىتعالىالله

ألزقيبأنتكنتلؤفئتنىفلمافيهغدفتمااشهيهعلئهغكنتورئبهئمرفيالئهاعبدوأ

بهااعترفالتيوالنصرانية.[171]المائدة/شهيد(شئصصعلىوأنتعلئهخ

الذينوتطالب،ع!يممحمدبالنبيكتبهاتبشرالتيهيالكريمالقران

علىالكريمالقرانفيجاءكما،بهايؤمنواأن:بعدهامندعوتهحضروا

.السلامعليهالمسيحلسان

عليهموسىبهاجاءالتيهيالإسلامبهااعترفالتيواليهودية

النبيين،فتلتبيحولا،الاخروباليومباللهتؤمنتوحيد،ديانة،السلام

،المطهرةالشريعةبيانهاعلىاشتملتالتيبالكتبالايمانتوجبوالتي

وعبوديةلهوطاعةتعالىباللهإيمانوفيها.أجمعيناللهبرسلوتؤمن

الخطايا.منوعصمتهمالمعاصيعنللرسلوتنزيه،خالصة

القرانويمدجهاويقرها،الإسلامبهايعترفالتيالدياناتهيتلك

هيإذ،والسلامالصلاةعليهمحمدبعثةقبلمعتنقيها،ويمدحالكريم

الرسالةهيكانتمحمدشرعةجاءتفلما.اللهأنزلهالذيالاسلام

مسلمينليكونواالجميعإليهيفيىأنينبغيالذيالاسلاموهيالخاتمة

حقا.

الشريعةبينالعلافةبحثففيالثانيةالمرحلةأما:الثانيةالمرحلة

منفنالهاالأمد،عليهاطالأنبعد،السماويةوالشرائعالمحمدية

أصلهاعنبتحويلهاكفيلاكانماوالكتمانوالتبديلوالتحريفالتغيير

بخيطإلاالمنزلأصلهاإلىتمتلاوثنيةدياناتإلىتوحيدديانةمن

لها.حقيقةلابنسبةأوالعنكبوتخيطمنأوهى

المرحلةفيمنهاموففهإلىأضاففدالكريمالقرانأننرىوهنا
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سبقوقد-وشريعتهاكتبهاعلىمهيمناجاءأنهوهوأخرىصفةالأولى

منفيهامابتأييديكتفيألاشأنهومن،عليهاوأميناحارساأي-آنفاذلك

نأعساهالذيالدخيلمنيحميهاان،ذلكفوق،عليهبل،وخيرحق

نأعساهاالتيالحقائقمنإليهتمسمايبرزوان،حقبغيرإليهايضاف

منها.أخفيتقدتكون

تلكوجوديدعيمنيتحدىأنالكريمالقرآنمهمةمنكانوهكذا

نإفاتلوقآبالتؤرلةفأتواقل!و:الكتبتلكفياخترعوهاالتيالاضافات

.[39/عمران]الصدقب(كنتخ

إلىالسلامعليهعيسىترفعبدعوةيعترفلافالاسلاموبالتالي

وتؤمنالتثليثلتعتنقالخالصالتوحيدعنوتنحرفالألوهيةمرتبة

وقتسائدةكانتالتيبالوثنيةمتأثرة...والصلبوالكفارةبالخطيئة

تعالىاللهبعثهنبينبوةتنكرهيثم،)1(الرومانيةالدولةفيالنصرانيةنشر

إليهاالأفكارهذهتسربوكيفيةالوثنيةبالافكارالنصرانيةتاثرمدىلبيان)1(

الوثنية"الأصول:بالتفصيلراجعالتوحيدعقيدةأصلعنالنصارىوانحراف

بعدها،وماص)17(،الزينسميرةترجمة،نايتوناندريهتأليف"للمسيحية

ص)35(التنير،طاهرمحمدتاليف"النصرانيةالديانةفيالوثنية"العقائد

27-123،الحواليعبدالرحمنسفربنللشيخ"العلمانية"ومابعدها،

محمودصعبدالحليمد.ترجمةجنيبرلشارلوتطورها"نشأتها:"المسيحية

أحمداحمدللمهندسوالحاضر"الماضيبينالتبشير"حقيقةبعدها،وما101

منوالوثائقبالنصوصحافلكتابوهوبعدها.وما41ص،عبدالوهاب

92زهرةابيمحمدللشيخ"النصرانيةفي"محاضرات،نصرانيةغربيةمراجع

"ماذا=،016-09شلبياحمدللدكتور"المسيحية:الأديان"مقارنة.بعدهاوما
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مااللهحقفيأهلهايزعمبدعوةيعترفلاكماأصلا،كتبهابهوبشرت

الصلاة-عليهماللهأنبياءويصفونوكفر،وافككذبمنيزعمون

اللهوصفومن.القلوبلهوترتجفالأبدانمنهتقشعر-بماوالسلام

بعد.كفرأيمنهيستغربلابالافكسبحانه

.04-36الندويالحسنلأبي"المسلمينبانحطاطالعالمخسر



"والنصارىاليهودأجوبةفيالحيارىهداية"كتاب:ثالثا

بينالاسلاميةالمكتبةفيبارزةمكانة(الحيارىهداية"كتابيحتل

أثارهاالتيالشبهاتوردالاسلامعنالدفاعإلىتهدفالتيالكتب

كما،المسلمينبعضعلىالتلبيسبهاوحاولوا،والنصارىاليهود

وتأويلهملكتبهمتحريفهموبيانالكتابأهلمناقشةإلىأيضاتهدف

إلىيثوبواكيالكتابلأهلدعوةوذاكهذاوفيلنصوصها،الفاسد

الناسمنتعالىاللهيقبللاالذيالاسلامإلىدعوةفهي،والهدىالحق

.غيره

فيالكتابةفي-اللهرحمه-القيمابنقبلالعلماءمنكثيرسبقوقد

أيضافكتبوا،بعدهمناخرونعلماءجاءثم-تقدمكما-الموضوعهذا

العقد،واسطة"الحيارى"هدايةكتابوكان،كثيرةوردودامؤلفات

فتأثر،بعدهجاؤوامؤلفونمنهوأفاد،سابقةومصادركتبمناستفاد

منهجهللكتابكانالحالتينكلتاوفي،بعدهجاءفيمنوأ"لرسبقهبمن

المتميز.وأسلوبه

تأليفه:وسببالكتابموضوع

حقوقبعضمنأن)1(كتابهمقدمةفي-اللهرحمه-المصنفأبان

تعالى،اللهكتابفييطعنمنعلىيرذواأنالعلماءعلىتعالىالله

مسائلالملحدينالكفاربعضأوردوقد؛ودينه،جمي!مرسولهفيويطعن

نأالمسلموظن،يشفيهماعندهيصادففلم،المسلمينبعضعلى

المسلمينغيردعوىيعززمما،ذلكيوردلمنالضربهوذلكجواب

بعدها.وما2(0)صانظر(1)
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!بالكتابلابالسيفوانتصرقامانماالاسلامان

علىالمستفيضالعلميالردبواجب-الله-رحمهالمصنففقام

ومنالنبويةالسنةومنالكريمالكتابمنبأدلةالملحد،الكافرذلك

دينلأنوذلكبها،يؤمنالتيكتبهمنالحجةوألزمهالتاريخيالواقع

يقولكما،الماضيالسيفونفذه،الهاديبالكتابقامإنماالاسلام

.-اللهرحمه-المصنف

اليهودأجوبةفيالحيارى"هدايةكتابهالمصنفوضعولذلك

اثنين:قسمينوجعله،"والنصارى

إليهمأشارمنأوردهاالتيالمسائلأجوبةفي(الأول)القسم

معظمالقسمهذااستغرقوقد.الملحدينالكفاربعضوهم،المصنف

.الكتابفصول

الدلائل.أنواعبجميعلمجيممحمدنبينانبوةتقريرفي(الثاني)القسم

لامعجبا،ممتعاكتاباأيضا-المصنفيقول-كماالكتابفجاء

ولزيادة،والآخرةللدنيايصلحفهو؛فيهالناظريملولا،قاريهيسأم

وبراهينالنبوةأعلاممنيشاءماالقارىءيعطي،الانسانولذةالايمان

وتمييزللأدياندراسةأيضاوفيه،!ك!يمبمحمدالأنبياءوبشاراتالرسالة

جملةيتضمنكمااستقامتها،بعدفسادهاوكيفيةوفاسدها،صحيحها

منبراءةالناسأعظموأنهم،عليههموماالكتابينأهلفضائحمن

فيتوجدلاقدكثيرةعلميةأبحابذلكوتخلل،عنهموأبعدهمأنبيائهم

.سواه
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وطريقته:الكتابأسلوب

منهجاسلكالمؤلفأن"الحيارى"هدايةلكتابالدارسيجد

التحليلإلىيستندوصفيمنهجفهومقارنا.نقديااستقرائياوصفيا

نسبةصحةمنوالتأكدالتوثقمع،وترتيبهاوتصنيفهاالجزئياتباستقراء

.وتفسيراتشروحمنيكتنفهاوما،ومناقشتهاالأقوال

واللغوية،الأصوليةالقواعديستخدماستنباطيمنهحأيضاوهو

يقابلمقارنمنهجكذلكوهو.العامةالحقائقإلىالجزئياتمنوينطلق

فيالتاريخيالمنهحيهملولابينها،ويوازنببعضهاوالأقوالالأراء

المصنفسلكهاالتيوالطريقةالمنهجكانوبذلك،المواضعمنكثير

شاملة.البحثفيوطريقةمتكاملامنهجا

الجفافعنوالبعد،العبارةفيبالوضوحالكتابأسلوبوامتاز

والردود،الجدليةالمباحثهذهمثلفيالقارىءيصادفهالذيوالتعقيد

جعلهماوذلك،الاستنباطوسائلوتنوع،والدليلالحجةبقوةامتازكما

وأوردالشبهاتأثارمنعلىوالدليلالحجةإقامةمنالهربمنافذيسد

.الكتابهذالتأليفسبباكانتالتيوالطعونالمسائل

وفي،المناسبةأحياناإليهاتدعواستطراداتأيضاالكتابفيونجد

المتتابعة،الأفكارسلسلةتقطعأحياناكانتوانللقارىء،فائدةهذا

المتكامل.الواحدالموضوعفقراتبينوتفصل

وتسميته:لمؤلفهالكتابنسبة

الخطيةالنسخجاءتفقد؛طرقمنثابتةالقيملابنالكتابنسبةإن

هذاكتابهباسمصرح-اللهرحمه-المصنفأنكما،بذلكمصرحةكلها
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نسبةجاءتكما)1(.مسائلهبعضفيهاوذكر،الأخرىكتبهبعضفي

"كشفمثلللمصنفترجمتالتيالمصادربعضفيأيضاالكتاب

.)2(للبغدادي"العارفينو"هدية،خليفةلحاجي"الظنون

التيالمخطوطاتفيكاملااسمهجاءفقد؛الكتابتسميةأما

الحيارىهداية"وهوالمصادرفيالاسمجاءكما،التحقيقفياعتمدت

مقدمته.فيأيضاالمصنفعليهنصكما،"والنصارىاليهودأجوبةفي

لهذامغايرةمنالخطيةالنسخبعضفيأحيانانجدهماأنإلىيشيروهذا

مكتبةنسخةفيجاءكالذياختصار،أوتصحيفهوإنماالعنوان

مكتبةنسخةوفي،"..الحيارى"كتابمنهاواحدموضعفيأياصوفيا

."...الخيارىهداية":إستانبولفياغابشيرالحاج

:الكتابمصادر

قيمتهالهاالتيالمصادرمنجملة-الله-رحمهالمصنفاعتمد

الحديثوفي،كالطبريالتفسيرفيكتبمابينتنوعتوقد،العلمية

النبويةالسيرةوفيعنها،نقلمماوغيرهاوالمسانيدوالسننكالصحاح

"،هشامابنو"سيرة،"إسحاقابن"سيرةمثل،والدلائلوالشمائل

قتيبةابنعنونقل.السنةولقوام،نعيمولأبي،للبيهقي"النبوةدلائلو"

التوراةفيغ!اللهرسول"أعلاموهومخطوطايزاللاالذيكتابهمن

ابن"طبقاتمثلالصحابةوتراجمالطبقاتكتبوكذلكوالانجيل"-،

وكان،للبخاريالكبير""والتاريخعبدالبر،لابن"الاستيعابو"سعد("

"إغاثة،المحققتعليقمع)1/267-926(:"الذمةاهل"احكاممثلا:انظر)1(

033-333(.)2/":الشيطانمصايدمناللهفان

.()2/158"العارفين"هدية0302(،)2/:"الظنون"كشف:انظر)2(
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منها.بنصوصاستشهدحيثنصيبوالشعرالأدبلكتب

البحثموضوعفيالمتخصصةالمصادرمنمجموعةاعتمدكما

الاسلام"بينوكتاب،للسموألاليهود"إفحامفيالمجهود"بذلمثل

بدللمنالصحيحالجواب"وكتاب،الخزرجيعبيدةلأبي"والمسيحية

واسطةكانأنهويبدو،كثيرامنهأفادوقد،تيميةابنلشيخه"المسيحدين

وتاريخهاالنصرانيةعنجاءفيما"البطريقابن"تاريخكتابعنللنقل

عقدوها.التيوالمجامعومذاهبها

تدلفهي،والجديد"القديمالعهد"عننقلهاالتيالنصوصوأما

المصادربعضعلىاعتمديكونوقد.أيضامصادرهمنذلكأنعلى

الكتابحواشيفيأشرتوقد،هذا.أعلموالله.بالواسطةعنهافنقل

المخطوطة.أوالمطبوعةسواءالمصادرتلكمنالنقلمواضعإلى

:"الصحيحالحواب"بكتاب"الحيارىهداية"صلة

"الجوابهوضخمكتاب-الله-رحمهتيميةابنالإسلاملشيخ

التي"القبرصيةالرسالة"علىرداكتبه،"المسيحدينبدللمنالصحيح

فيالكتبأعظممنوهو،الأنطاكيصيداأسقفالراهببولصكتبها

وفي،المحرفةأصولهمونقض،شبهاتهمعلىوالردالنصارىمعالجدل

محمدالشيخفيهيقول.النصارىهجومأمامالاسلامعنالدفاع

والعلم؛المنتجةالخصبةالمناقشةبين"جمع-:اللهرحمه-زهرةأبو

صادقةعلميةوحقائق،بابهفيمرجع:ناحيةمنفهو،العميقالصحيح

وابن...عميقةمحكمةجيدةومناظرةجدل:أخرىناحيةومن؛عميقة

-الجدلفيكدأبه-ولكنه؛بمهاجموليس،مدافعالكتابهذافيتيمية

قوةفيعليهيغيرثم،عليهيشهرهالذيسيفهويفل،خصمهحجةيهدم



يكنومهما،جملتهافيهادئةالكتابهذافيمناقشتهكانتوإن،وشدة

لأنمهاجما؛دفاعهفيكانفقد،هجومهمزذمنالكتابعلىالباعث

.هجوفا")1(كانماالدفاعخير

الصحيح""الجوابكتابمعالقيملابن"الهداية"كتابويلتقي

النصارىبعضاثارهماعلىللردكتبمنهماكلاانفي،تيميةابنلشيخه

هجوم-الاسلامعنالدفاعمع-فيهماالكتابينكلاأنوفي،بهطعنواوما

شرعيةبطرقأصحابهاعلىللحجةواقامة،الباطلةالمعتقداتعلى

.العامومنهجهماالكتابينموضوعاتفقوبهذا.والزاميةوعقلية

كثيرةمواضعفيشيخهكتابمنالمصنفيستفيدأنفيضيرولا

مواضعفيواضحوهذا،النصوصبعضعنهينقلوأن،كتابهمن

الصحيح""الجوابمنمختصر""الهدايةأنيعنيلاهذاولكن،كثيرة

ليستمباحثمنهماكلفيفإن،لبعضهميتراءىقدكما،لهتلخيصأو

.وتؤكدهذلكتؤيدللكتابينالمتأنيةوالدراسة،الاخرفي

الذيطابعهأوشخصيتهلهكتابكلأن:ذلكبعدويبقىهذا،

معهويلتقيمافيهيكملكانوإن،كتابعنيغنيلاقدكتاباوأن،يميزه

أعلم.والله.)2(قليلةأوكثيرةمباحثفي

:للكتابالسابقةالطبعات

تعددتأنفبعد،والباحثينالناشرينباهتمامالكتابهذاحظي

516(.و)514ص،زهرةابومحمدللشيخ"تيميةابن"انطر:)1(

ص،الحاجاحمدمحمدالدكتورمقدمة"الحيارى"هدايةأيضا:انطر)2(

.)163-165(
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به،والعنايةالاهتمامعلىيدلبماالعالممكتباتفيالخطيةنسخه

الهندفيأولاطبعفقد.الطباعةحركةبدايةمعأيضابهالاهتماموجدنا

طبعه،تاريخيعرفولم"والنصارىاليهودمنالحيارى"هدايةباسم

."الهنديةالقارةشبهفيالعربيةالمطبوعاتمعجم"كتابإليهأشارفيما

الفارق"كتاببهامشهـ()1323عامالتقدمبمطبعةمصرفيوطبع

الاسلاميالكتابدارصورتهاالتيالطبعةوهي"والخالقالمخلوقبين

مستقلةطبعةنفسهالعامفيطبعكما.تاريخدون،بمصرالترابلاحياء

هـمستقلا.1333سنةطبعأنهويذكر،مصرفيمرةلأول

عامالمنورةبالمدينةالاسلاميةالجامعةفيفطبع،طبعاتهوتوالت

عاموفي،الرياضثمبمصرالتوحيد""مجموعةمعوطبعهـ،6913

طبعتهأيضاوفيها،بالقاهرةالعربيللاعلامالفتحمكتبةطبعتهثمم3002

هـ،1415عامبيروتفيالعلميةالكتبدارونشرته.القيمةالمكتبة

سنةالقاهرةفيالقيمةالمكتبةونشرتهالسقاحجازيأحمدوحققه

بهونالالكتابعندراسةمعالحاجأحمدمحمدوحققههـ(.)9913

ونشرت،بالرياضسعودبنمحمدالامامجامعةمنالدكتوراهدرجة

هـ.1641الأولىطبعتهافيبدمشقالقلمدارالرسالةهذه

منليسأنهإلىهناالاشارةوحسبنا،أخرىطبعاتهناكيكونوقد

ونحونقدهاأودراستهاولاالطبعاتكلاستيعابالفقرةهذهفيغرضنا

وعلىمشكور،جهدبعضهافيأووفيهاطيبا،دوراأدتفقد،ذلك

وأ،مؤاخذاتأوملاحظاتمنعلميعملولايخلو،ملاحظاتبعضها

.والاخراجالتحقيقفيالنظروجهاتفيخلافمن
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:للكتابالخطيةالنسخ

فيمخطوط:أنهفذكر)1(للكتابالخطيةالنسخإلىبروكلمانأشار

وجاريت)2243(،وأياصوفيا)761(جامعويني)2402(،ليدن

)4/436/192(.الزيتونةوتونس)769(،ثانوبريل)1518(،

.بروكلمانيذكرهالمأخرىمخطوطاتوهناك

هوالكتابتحقيقعلىالعملأثناءالمخطوطاتمنتحصلوالذي

الاتية:النسخ

استانبولفياغابشيرالحاجمكتبةفيالمحفوظةالنسخةأولا:

المكتبةضمنالمكتبةهذهأصبحتوقد)413(،برقموهي)تركيا(،

أولهاوفي،سطرا(2)5ورقةكلفي،ورقة(451)فيوتقع.السليمانية

فارسي،بخطوالفهرسجيد،نسخبخط،ورقات)4(فييقعفهرس

اغابشيرالحاجتملكالعنوانصفحةوفيهـ(.)1144سنةخطوطمن

الوقفية.وختمالتصنيفورقمالمكتبةوختمهـ(،)1151سنةبتاريخ

علىللهالحمد.تعالىاللهبعونالكتاب"تم:العبارةهذهوباخرها

الأنامأضعفسوده.الكراموأصحابهنبيهعلىوالسلاموالصلاة،التمام

."وألفومائةوأربعينأربعسنة...القريميعثمانالسيد

.)غ(بالحرفالنسخةلهذهرمزتوقد

)2223(،ورقمها،أيضاإستانبولفيصوفياأيامكتبةنسخة:ثانيا

العنوانصفحةوقبل.سطرا)25(صفحةكلفي،ورقة()154فيوتقع

)1(
)421(.ص،السادسالقسم"العربيالأدبتاريخ"
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صفحةوعلىمعتاد،نسخبخطوهي،واحدةبصفحةللفصولفهرس

زادهشيخأحمدوكاتبه،خانمحمودالسلطانووقفيةأختامالعنوان

تاريخولاالناسخاسمالنسخةعلىوليس.الشريفينالحرمينبأوقاف

وعلى."الوهابالملكبعونالكتابتم":العبارةبهذهوتنتهي،النسخ

.)ص(بالحرفلهاورمزت.وتصحيحاتاستدراكاتهامشها

ايضا،إستانبولفيالجديد()الجامعجامعينيمكتبةنسخة:ثالثا

إلىكتبهاجميعآلتوقد-سبق-كمابروكلمانإليهاأشارالتيوهي

فيوتقع)761(،الرقمتحملوهي،بإستانبولالسليمانيةالمكتبة

تعليقاتصفحاتهابعضوفيجيد،نسخبخطكتبتوقد،ورقة()491

منوالعشرينالتاسعفيكتابتهامنالفراغوكان.يسيرةتصويباتأو

الروميمحمدبنقاسميدعلىهـ()6601سنةالمباركرمضانشهر

ووقفية.أختامالنسخةهذهوعلى.موطناوالمصريبلدا

.)ج(بحرفلهارمزتوقد

إليهاأشارالتيوهي،بأمريكابرنستونجامعةمكتبةنسخة:رابعا

مكتوبةوهي،صفحة4()50فيوتقع.(-1518)جاريتبروكلمان

التعليقاتبعضالسطوروبينوبهامشهاجيد.وخطها،الرقعةبخط

فهرساأيضاوتتضمنلمواضعها،والجديدالقديمالعهدنصوصوعزو

ربيع21فيالجمعةليلةكتابتهامنالفراغوكان.الكتابلموضوعات

.فليوزيأحمدبنرشديمصطفىهووناسخهاهـ(،)1275سنةالأول

.)ب(بالحرفالنسخةلهذهورمزت

(س2)9136ورقمها،بالقاهرةالمصريةالكتبدارنسخة:خامسا
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ورقة،)146(فيوتقح،بالقاهرةللكتابالعامةالمصريةالهيئةفي

بعضوفيها.ناسخاسمولاتاريخدونجيد،نسخبخطوكتبت

بحواشيها.الكلماتبعضوشرحالتصويبات

.)د(بالحرفلهاورمزت

التحقيق:منهج

فإنه؛للكتابالطبعةأوالنشرةهذهفيوالعملالتحقيقمنهجوأما

يبذلأنذلكوخلاصة،التحقيقعلماءعليهااتفقأصوليعلىيقوم

مؤلفه.وضعهكماصحيحا،لتقديمهبالمخطوطخاصةعنايةالمحقق

التيالجهودأنعلىتجمحبالترابوالمعنيينالمحققينكلمةوتكاد

تحقيقثم،الكتابعنوانتحقيقتتناولأنيجبمخطوطكلفيتبذل

ونصه.الكتابمتنتحقيقثم،مؤلفهإلىالكتابونسبة،المؤلفاسم

اختلطقدالأمرهذاكانوان،والتعليقالشرحالتحقيقيفارقوبذلك

والتعليقاتللشروحاتواسعامجالاالتحقيقفجعلبعضهمعلى

.الكثيرةوالتعقبات

واثبات،للكتابالخطيةالنسخمقابلةإلىالعنايةانصرفتولذلك

الأخرىالعباراتإلىالإشارةثم،المتنفيصواباالمحققيراهما

وأظن،ذلكالقراءبعضاجتهاديخالفوقد،الحواشيفيالمخالفة

بينليسإذ،المختارالنصطريقةذلكفيواتبعت،هذافييسيزاالأمر

عليهانقابلأمانعتبرهاأصليةنسخةلاعتمادهيصلحماالخطيةالنسخ

،والنصوصالكلماتمنكثيرضبطالمناسبمنكانثم.النسخسائر

علىالاقتصارمع،إجمالياتخريجاوالاثارالشريفةالأحاديثوتخريج

نقلهاالتيالنصوصوأما.الحديث!فيهماكانإنأحدهماأوالصحيحين
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وأالمطبوعةمصادرهاإلىأعيدتفقد-الله-رحمهالمصنف

أصلهاإلىالرجوعنستطعلممنها،جملةعداما،المخطوطة

كانماإلاالشرحأوالتعليقفيالاختصارالمنهجمنوكان.المخطوط

ضروريا.

تنسيقه،وحسنالنصتوزيعطريقةإلىالعنايةانصرفتوكذلك

.الكتابمنالافادةتيسرالتيوالفهارس،الترقيمبعلاماتوالاهتمام

قامالذيالاصلاحيأجملمحمدالدكتورالجزيلبالشكرأخصوهنا

.(والعلمية)اللفظيةالكتابفهارسجميعبعمل

إلىيحتاجوقد،المقلجهدولكنه،الممكنبأفضلهذاوليس

المحققبذلهمارغم،والتعديلوالتصويبوالتجويدالتحسينمنمزيد

مجتهدولكل.بشريعملكلشأن-خيرااللهجزاهم-والمراجعون

نصيب.

باللغةالعباراتأوالكلماتمنالكثيروجودإلىهناأشيرأنويبقى

صوابه.وجهيعرفلمتصحيفأوتحريففيهاوقعربماالعبرية

لشرعه،موافقا،لوجههخالصاالعملهذايجعلأنتعالىاللهأسأل

العالمين.ربللهوالحمد.عندهمتقبلا
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صعهـ
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حئ-س"طدا.!-ط-!؟!سط!حم!ماخ!ثما؟-كلصماهلمحض*43!م!امبما
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11!19!هأ،---صولاء،.كاي!"!.5،-،ءة.ا!م-،-..،-!بم.!،!ثحشج!(ح!+؟.0-!"-ح!إثململىبرأ ا!إا!م6ما"ءاحمما،!!ساأ"إ3"هـ**اتحء؟

1/11،:ول!3-بمط6!،!لا!\.؟!.!-بضغا.-ءغ1،-!عأ-أ؟ا!،؟،-:تصا،-.يا5ا.في-ئه!3:،!بب!وحأ6ك!أحم!11 !+1112.-لى،.كأ!كاحمثا.؟،كا!---

،،111!؟،حأ.،-.7-،لم!خحو،!!-ا!!كأ؟"؟+هكأ(أ،--!أاأ\\?-،ش!،1!يملا-اب!.-ء(حغ،شص!(لم69،ا؟الا

؟أااأ!-كلهحأ-؟،؟،4(،--!؟--؟إير!.ء؟ا!ا+-ا..!-،.!-.تص-ا4*ءحةيربرم.-ء!ارر،ح!!أا

2،أ!!بم.\-ء؟،.-؟؟ض!بر،\\"ل!بمص)؟--!--!ه(-0--ما؟1كاحم!-"لح111
إلم-،!!ماص-،-.،ثاا!-نرلأظ-لملم(؟-أ*،0.-:ئرش-بم"8آ،+.ى./1101

ا%ا!ا/.أإ!بربمحعحما!آ،-!بهـوج!!،.ءبر-د4؟.!ش!-س؟-(-ضبرأس"و(،1"؟(ج6!مر(.ة-!01،3---أ؟أ(.(إص!"-..ممإأ-لححركاسجو*كأ،اال!إإ%اإااا

.----*س-م:--:-/-إءحبمط-ي(لمط-س.رءا،ص!

ااأيرأ/ا(ح!+كأم*،1شلمإ،في!19؟9*03،-"،2لماإ*كا،؟4!!ضبر3-أ-عص-صلمحه!صاالم

-س:-إ"!خا3-؟ج8-.ور!الم،لأ*!فأ.ا؟،بم،،.بر-أ،!سلم-،*!جار-ئ!خأ!لا-؟-ممماثهجم"؟أيهي!

لا.--،*-!ح!

لاح!------:-.-.ى--------.----ص-----------..---3.---?-.------.لم زرير-

إ"

-ورصئت

-..--.!------.-----!ى-س---كا-..--.-ء!م!-----!------.----لى

أايم---:----ب!------في--.س!-ض:-!لأ---+--"---ب:-؟-ت-ت-بمبس?-؟-.----يم--".!--ب:تت-؟:
(:----..*-.ء:--::س!-،:-3-------..ء-،-.---*3.-د.-س--سء-----؟--/.لا،..-ص-ة-33+ت.--".!،!-*.--0-*بر3،6

أ"إ+صء؟*ص!إص!ل!+إ.حإلمي!!ر،!أ"4*!لا!ما؟2\!!ييما،-حلإ؟ا!!؟.بمجما.!قي؟"ااصي+---.!

:جم!إ،عا-ص.*"خمملآ:حأ،!يمبم،شح!1-بزكأ-ةيرلم،!ثا.اأخه،ع!إفيإض!اا.،آلا-لم../!:إ.لا+-!!!آ!!،..ص!.لمء--..،"

171.؟.ء،-يه!،

8،:لى(إلاط-لح!،!جإ-3+3،-.لم.(.-!

6112!أ..حتما+؟*أعيبه!"صبئ-فا!ر-ص!ءلحثاح!%ثبملا،كا،)!بم.!أ"ئم!؟039إ!لاض؟+تج1أ\إ

0إبم-صهه-،طع.أا،أ3!،19.إ؟%"؟(ت.؟؟.-ء.إكل؟إ.-ء9،بم؟كال!تاة؟.-؟،-!؟ك!0)ئر،ص؟-هـم!،كاثفا.-"0(03!-،!يما-زر؟في*

!+ت،حا)2،0-+!.،-6-،ع!-ذ!ا،!-ر"ة.يما
،"أممما-139-"1!1*.،6:

ك!.إ(!؟؟م!لمحمماح!ظه-مماجم!؟أءمى9كااأة!م!،-بمبمإا\..+،1!*أ3+!6.لا!ء.+ءو".،مم!ا!ا.حمهثه

أأا2؟.-!للم-لمحم!،---ا-9..(9آء64لا..(أبر!شكاج!س.4!--،+!".2! :14ءت،ةكابم!!أ،.حيم؟،ورز!صلأا0بملمالإ؟بم!ص!ئما!.ر3أ"!-*شا؟لا؟3!.د،+"11.،ء..لمص?

لاايدج!نا":!3-؟مجسفلإ-سحم!:لمئم؟*ضط!"ت!!.ة"نجية.!اأ.8-أأ7نمة?*..!ث!-..،\،ء3،بدء-./)%.!1ئم0"

/أ!%:غ!كلما5ص!أ.ح39عا0د:ا:لأ--؟تاص-بءلملم!،-،د--!.إبرءبز/،؟-6.،،؟،لمصير

%اص!؟*؟.!(-تم،"111-يرء*"؟+يم*ا؟6هـبمءتم،،د(1-)/1،ء.8ء.!!؟ء..-.---.!-.-
!أأ؟حوعما!ا+ه!ا\؟كا-ا؟،.ا-حأ!ا!!.تزة.--،/ا؟أ*/إلم،ص!!.

ءحم!اأا2؟"0مم!3ء؟،!3.كصر."-?ح!6،-:رر!4أ1(أ!/ضث-

%يرلإ؟!-14بم.؟-ور؟ا،--،آ"-؟-زء-ء.!-ء-..ب-3ا2!-،-ص3.-.!تر-!!ت!-غ

2---أ:--.ت!ثت---.!.-ت.!--"---3032-02---ش------ير?في..-ضص-تش--س-ت-!--لاسلا--"ش؟.خ-"--،-
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؟"ء-أ%\لم*اتجأش6+(+!في،،!حم،يدنرءم!حم!بم!في؟!أخ9ا.1،.-.*.إت9:اور!*ضنمء!جمبلم3.!جيهيح!-،كي*"بمرزا"خمغ*كذالبم/2
ءا(ذبرسم!ا+-مسب!أاثبهرء.،،+،!/+-صزر-سم3؟اث3!المأب،ءسمىن!ك!به!؟كهجمثغإلتبم1،!"،فيإهـ*!ء\9!-ز

.؟.لم-+ثىتء--ز؟،ك!؟-إإ*11/بئ9-ص!و+؟شا!أفي،*بر"+.؟-يم.-"تركا-!+بمثبملآثهت!ؤ\تمخمبمثبما(.-لم،بربر/آ!يرلجلإ+،قيإ+عءحممبجمبر

!ثبم؟!إ.،9ءلم،ألمبمث!إاآش!؟لاء-!إث\،د:ع،301+،0ا-!ط*ا..\+،":9!ا!؟س؟جميرطه*لألمطم!--13"د

..حبجمملأ-!،،*1إأ!"!!!الم(أث-ابههـع1؟اث!هيا-لمآحا،!ا*لمل!،:-"!ا-فيط!"لمفيوء1؟2بن6لمس9أ3!-ئخ!مم!%لم!حئه!-نخوفي،جاسأ("،
"ث!.!لم9ء.-.ء!.أ1حبمائم .،-!66،-لا!*.6.:؟ء!لح!-لم1،لأس!!3.ص*ولم*

"6----أذ-،+*اأفو!لم.بر4اأي*د!!،--دظءا،!-لأ-فئ،11\،؟،(،إ؟!!لمم؟4لإغ.*فىم!غءثا-!+6!ثي؟ء!شن!أأسلم

6،ث!-لم+!.9.؟."9!..ا.!،ط--63:ا.فس:9،س3!ا:-،،(ء.،3؟"مسامسقمما!!-.،ءع-

7لأأ)إض؟نجا،"!\%؟ممىمملاي!،6؟كلإ؟س3؟دمغ!برأ"1*زر-لم1-نن!أإ+ا،\ء،لأ!ك!،لملى\.-!!بربمي!يس!إجما؟!ممم،"ح!!.-.!ا!.أ"

!!ء.+ء-ا،*كو.-خحهاءائكم!!،.!ب،،

ثييما!لمحغآير؟؟ول.أبم،01"؟يهرإيبإ"!؟-بر"لح؟-!!6-""،لا،3،+يربرء-قي+،"ثمأ،ة1!.*!إ،،ك!3:3؟*!طثا؟؟

!اأ،*%في!!*إ*إ؟-ير."+:*-،*13(يم!---برهـ-9"*3.لم3،:0-؟؟3كانم!؟،:!ة"بهسن3-.إ.إثأ!لمجمم،.!،!بر.برمسير
؟!ء-س*2!!م.

ثب!غث!!اص+\"!هءول،ءأح!،*!رشفى،ئمجا-رلا!بطلما!إء،!بخ؟إلمح!أ+إ.إ1ح!؟سإر!حإبم!؟-يرصيم-*!نم؟

جمحسم!؟؟؟.،"افي.ة!؟مابخم!حمعى،.بائجلمج!أث!،أإزبما؟لم!افي39لمطيم،!16ببم!بمانم،-2،في.أأ!:لم:!حهك!،بم!*دك!؟ءض(في+صصت"سءع-.

؟ح!311إ!مايؤث!آ6نجاء،؟:/!ر.ط!مساطسم31!هحم!!3!4إ،،\أ،13،،،*ط/"!0،3بم!:4برفيثتامن!م!+أك!؟حمأ!8المخ+-.--،ا"
!!!!!-!!.ا!م"في--+،ص"لم.*3يح!3ا.ء"!،11

أ،+ح!،.ط!!.!-.يه"مس!.+آ!ا+.!!9!لم-لم!.بر*،(!ف"!،*ي/4!!ا،بر)9":+لإأ؟برءلم؟+3+كضجس!.ث.!،أ!.مس؟لم!يتأ

"ا(ل!،لمح!،.!ءمجبمبرة2اأ\؟0-6.-صاء،!-،!.لم،د،.-.يهم!ثىلميثه!*؟،-.ت.!،.*ء
لم+نباأ!م!..(يمل!،ة-7كا3ط-

!ء-يبما،ب!؟لمثألم-لأنج!.يه؟؟غنم؟ض:--*لمبأولقيث!!%!"-جميمااا-!لم!.لم"!؟6ث!!؟لم!انلأأ!لم!جمني؟!بر لم.،..-!:،،كالم!8ء02كل\اس.-8إءسم.ا390!،ت3،39-لم/

03-0!1إ؟.

ص-!:ألم.

ت"اجم!،.سما!.:-أ.لمإ **!؟!13،،،-ص؟
أا*أ2بأ،11"ثي!!%!النؤ-(بر!،ك!وبم!0\ه!إالم3-؟"يم

-ي--!لم

-"!3-كا/سء3-
ي!:!ثظك!؟به-9جمم-!خإلم!!-لا.:(*اح!!لمتذلم
:-برحمام3-!بم!بم3أ؟؟ص"،ا)؟-32-...

ت!،3؟9بر؟*63.!-احم!بخالم،-!!ا6!ى!!لرإلآلأ،ف!بخ!إلم47!يمء

ثاءا؟*66تالم!::7.إإ،-ي!؟أزر:ن!!ثب!ا3ك!3أ*أأ

---01طلمتجا؟،كا11ع،1!"لا؟؟؟بر؟.+جلأثالم!!إ:
،3ي!:بمي!لإملإ،

.!ان!6ص-،نم"3!"*نرأ،.فيءص..1كم!1!،4م!ث!كلأ3ي!شا"

ة..لم--،."؟2ث!!م!ثد!.

01أ*"ث-."ا!:ا؟ببمأ-ث!!ع!يغة
لا:،.آا.د!،ةة،ء

*!\/لم!،ل!

؟6ثهأ!-تمجمى،بر!01،إ،!*!3-.-؟-?في.ئمنر

ا،صأ.ا+"!+محلاأءرر.6"4لم

؟أ".6!ا-3؟،ء!6-ا،ا--صء(

6:أ-،لاحس،..+!+..ا!
،.(+وا(+!لم.16،يص،سم

،ط؟0.!.لأ-أ*ا.أ

.14!لأ،1-3لإ،/؟12،لا/صثط3،حا

لمء!3لأ"+6بمثيمأ!ا.+*حما،؟-ياخكأط؟3.-ةلم.

اع6طلم9-ا!،ئم!-.و.رز*!!،لم

+لأل!ل؟.حالمأ-صلأ

.3لإء.يرح!!+ضلا%أ!ا+سحيماإ

!ل!-ا21-.:/*.ا؟-س!.

لم.1(!،؟(-"9!ا!،ا؟

3!،ءلاةلأءلم"-ء-.

."3ء،31-خلا1،لآ؟*.

6611312"ا:.لمكل!ىا

.احاء..ا؟ت،تأأضأإ!!رز.بههلأعالح6

\ح!!"*.!،ركالأ،طلملا

!--خلأم!ءفي\،!!3-ا
ا-،!اء-أ-!-؟-،أ

*س!ءلا.ع،؟6!آ-6مس\،*!أ6،جه؟-

-ءا،ح!لأ؟!62(6!،جملإ(،خ(!1

33!لى
؟ثا)*آ،!136.طلم،ءفي،

9سئم/!!(ء،10،\برء/
،.أ1:-إ!ا!

قيتمبر."2-.63؟
-،-ء*ص!-/

!!+1.ءجم!جم6بمء،ص؟لم!-ول!

أ12+*!-!ع،!؟ا-دي!."3

)ب(برنستوننسخةمنالأولىالورقة

75



.وه!ة--عصه؟لى:+لم،.وهلمعه،!وه/-،وه--لم،طعه6+؟صعهج!يمعهيهلإلأوهمهعهخأحمبروعه،اء،

.د!..ء*.عه.-وه،!عهاصوه.3،،صهبرأ6.3؟،بأ؟-صكابر-جموصه،صهعهصمهمصوعهبمأ؟

.،*-+-فىعه؟بهوه؟معه،.-عهصه-/،-عه،عه4عه-صهوهحصهء؟6+لحوه+ضعه!فىمهبما!

د؟/د!"1!ط،كا-ء!طا،ةإا-كم/!حبما!ا6أبرإبر!3!كاالا6--.*-!2:

لأ*،!ع-*!لا*ول!-ء-.ا،/-ض*!،ا+!1؟حه-به!6؟ول*!).أ*ئم"نم.!طرأفلمو!ص-؟

جوهص!،1ء.!66،بمعوغخوهلمحموعبم!-لمأ:-11"صهعه.ير-صه-؟ؤوهصلمإ3عه".*-ز6؟36"حصه،7ءوهنم،+صعهبم؟

؟اح-؟ء-رءبز+--:،*،لمجم!6--؟:ء.لم3صء،-ةءلمنةةكهـحميص!!*-.نرط-س(لم.،كم

.*--31صعهمهلم-7!/-،-لم-"لاعهءلى..صهلمعوهحصع\*-*لم6صه+.
ء!لأى6صد.ب؟/،!ط-ء،!.!مةكائا-.+برير،-؟!3.!2-ء،،-؟؟-،+!ئه!صتء!6--!1!م+-ا

3؟وهاا!\بمصهجظ16-ء،لمكا؟لمءآ!شعه،،/صهماوهء:.+لإ-؟!صعهاصهخ،لمء.---يروه.!صمهعه3عه*"ءا،:عمهصه7وه

ا!:نم!1ع،1+-،-ء.!."ء،--!ها--:أ!ش.؟كمك!3*!،ص.-تمآطح!،أ،به!ك!-(ء!ه-لىح!لمأا/حبهج!1
رز.ا!إء-!ط،كل!.،لم!*،؟إ!:!؟*ص-+13+،أ!-..-ا!

*-،-.--//،--،ت-كا؟:-كع:؟لمس،ظا

*-صهخوه-ورءعه،-//1،6-،وومجهرزبمعوهجض؟:3"لالمعهعه!وصهة.جهأ،وعهعه3عه.،يرعهصه،بم+!3و!؟هصهصه.وهصهعه؟-!أ

ط-/-"ء،ألابر.،د.ء"+2*-!؟!3!اد!ىالم،حما*لمهم!يبس.!لمبرلم3-بر!1تكه،؟

م9-3-،3-،-اء،ومهمهط/،*!عه!!؟عهوعهوه-66بر-وه(،؟صعهصه)اعهعه؟وه؟ح!صهوهصهوهلمبم،عهعهمه

عهوهاأ؟،:اعه-عه!-،.!صهاا؟!-عه-بر !/؟أ1لا--/كاء!ء؟9*-

!ء!17،1م-لم!*-!(؟+،ا!س!03!!

.3-ءحماض،-.!،3!كل!631؟ولى-؟،أبرلم،لما6أآ!4

؟؟-ء-1:1ة*أعالأ.لم!حبما++ء:.3د،،عيهيم-لملمأ-ءش:2
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أ

أ

إ!9!-برءآ

إسإ!-!.--"مح!

،--+-

.طح!-.يم
طاثنهمانج"3بطء
-+م-ثص!

حع،!.حآلا4

!!ج!.*،ة!-ص!

يمح!!تجم9حم!!!.!ما؟.حبمحاح:ط!ضس!-ححم-!1-ص!.ص!؟-كم.صك!!أ!ي!--؟صسمح!!ك!أ

أ.-س0-.؟أ!!.

--3-!!-!ا-:-خأيتم!.-أإ-حآ:.حما!حميم!،!يم01 لى؟!-.،!.لم-!.غ06".؟-ط

؟!ط!لأ-"!طا--!؟4-الحأ/0ح4 !حمط-،؟-ج!ث!أمبمء.1-3. -.6،.*حه:!ا.عمخ!ط

-!ظ؟ثاغع.-ح.."أ.ظ!،يخ!6-طنلأطط:حك!ا.بم.؟،بر؟!!.-،سالحء-!(؟غإ

.ع::-!؟3-ء03بخ3.طعطم!هع!؟.،-ظه-3-.مثيملات+3ع.-.يمحلأ-حا؟"

ح!أ.ءبهع3.يلام"آ-ح؟-علإ-.غ--إص!-%..حلابمبم.-.ث.ثم.كا.لم!لام-:!ما-كا.!ي!ا

اإثء"5كا.!ا..،:ق!ت-:ض!--؟53ى؟03-!.

طغيمأ-3-:أجئع-يا!لإبمطح!م.سأ.:بمبم!؟-كيما.حبئنه!جمإ--!!لا؟!،.خاب!-3

-للاثلأبحم!ك!:%.3-لهإ-ع!-غا-(،-!أع!!86أ-ف!!خ!الا-!خ!!م!،:ك!-:نه!:1

-!.أص.؟ض!ط-.6-صعا!ح!.-م--!+-يم6يخ!تجآ-با،بمأحيما؟ح!:كا-لحنجاييجا

--*----------------ء-!أ-خ

ا

-----...--.--

..

!أنجحمر!ورءجخ!كا!ا--ح!-طكا--ع-ك!خ!.*مبم*لأ،--!!؟صلأيخ!.*!عمما-تج!ج!!!أأ-إ.خ!خ! ا!.س!!خاخبماص.مخ!-ع-ب-يم،!!

!اث!يم؟!لح"ث!هي.-!ه!؟حاأ.ء3ن!ه-إ-ما-فيغ-لأ-،!.حم!-كل!-!0حا3.حئالأ-إ%

--ط-!.-ط.!.7-:ابم.6"اححىحح!ع؟!ا.خنم!م.ع11

أاح!!جيمح!،؟!!اإقي---ح؟-كا،.بمكه-ة-خا.حخمءح!!-ع-خ!حس!إنر

؟كاا-.ث!لافي.!5-ح!-حمك!-ط!*!س-ص؟--!ا.-؟شلأحما،-3آمطاخ!!.-\!-حر!م!-ثيك!ء:! شص!أ.حبمحح!-:ء-بمول-كل-"إ-بم.0-ط.-عم..صا...إص!

ا؟حيمخ!ث!-ح!(.-ف!خ!تجهـكا"=لأيم؟جمد-!ه--طصى.-صا!

حبما.!ا0كا-6!خ!ر-!نج!.؟!ء؟\،6-!حج!جبخصحقح!*نم%%-1؟أ-!ث!بم

ا.صلىأك!سط!،حعءط8-يمص،م-6صم:*-!"-ع!ح!-.!اطح!.
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